בס"ד

ועדת שמיטה ממלכתית
באיחור של שנתיים ,אבל עדיין בבחינת "מוטב מאוחר מאשר בכלל
לא" ,התכנסה השבוע לראשונה "ועדת השמיטה הממלכתית" .ע"פ חוק
שיזם הרב יצחק לוי בכהונתו בכנסת הקודמת ,הקים שר החקלאות
ועדה בראשות הרב הראשי לישראל ,ובה חברים אבשלום דולב )טירת
צבי( ודובי מילר )מעלה גלבוע( כנציגי התאחדות חקלאי ישראל ,ויחד
עימם שותפים בוועדה נציגי משרדי ראש הממשלה ,החקלאות ,האוצר
והתמ"ת ,ומפעילי "אוצר בית דין" .צביקי פורת  -מרכז מח' משק
בקיבוץ הדתי ,ונחמיה רפל משתתפים בדיוני הוועדה כמשקיפים ,ובכך
מעצימים את משקל הקבה"ד ומעורבות התנועה בנושא בכל שלביו –
יוזמת החוק ,מינוי הוועדה ,התכנסות לישיבה וקידום הנושאים שעל
סדר היום – וזאת לאור החשיבות הגדולה שאנו רואים בנושא בכל
היבטיו התורניים ,חקלאיים ,חברתיים וכלכליים ,בבחינת "תורה
ועבודה".

מעורבות התנועה בנושא שמיטה

מפעלות – שר החינוך
כ 25 -נציגי ארגונים המסונפים ל"מפעלות הציונות הדתית") ,ארגון
שביסודו הרעיון של איחוד ושילוב ידיים של כלל המפעלים ,הארגונים
והמוסדות של הציונות הדתית( ,נפגשו עם שר החינוך גדעון סער וראשי
משרדו ,להצגת הפעילות הענפה של המגזר בתחום החינוך הפורמאלי
והבלתי פורמאלי .היו שם נציגי :תנועת "עוז" המטפלת בילדים בגילאי
 5עד  ;9הגרעינים התורניים בערים ובעיירות הפיתוח; "לאורו נלך";
"בניין שלם"; "מרימים את הדגל" ,ועוד רבים וכן טובים .בפתח
הישיבה אמר השר" :אני מאנשי ה"בעד" ,ואני בטוח שרוב הציבור
החילוני תומך בחיזוק החינוך לארץ וליהדות .ילדים למשפחות
מסורתיות אינם חייבים ללכת לחינוך הממלכתי דתי כדי ללמוד יותר
על המורשת והמסורת ,ואנחנו צריכים לחזק את הכלים העומדים
לרשותנו בתחום זה בכל בתי הספר ובכל המדינה ".בקשב רב האזין
השר לתיאור הפעילויות השונות של "דור הכיפות הסרוגות" ,והוא
ביקש שנמשיך להשקיע לחיזוק החינוך הממלכתי-דתי ולמניעת זליגת
תלמידים אל החינוך החרדי הלא-ממלכתי ,שסופו היבדלות מהמדינה
ומוסדותיה בצד חיים של עוני .דגש נוסף שם השר על מפגשי שיחה
ולימוד של חילוניים ודתיים.

איחוד ושילוב ידיים

סיור תנובה
אנשי תנובה ,בראשות היו"ר זהבית כהן-יוסף והמנכ"ל החדש אריק
שור ,נענו להזמנתו של זאב )ולוולה( שור ,מזכיר התק"צ ,וירדו ליום
סיור בישובי חוף אשקלון והנגב המערבי .לסיור הצטרפו פעילי התק"צ
וראשי ארגוני הקניות הקיבוציים ,ונוצרה הזדמנות נפלאה לשיחות
בלתי-פורמאליות בין השותפים לתהליך ייצור החלב ומוצריו .צביקי
פורת ניצל היטב את הזמן :באוטובוס שבו נסעו כולם ,ובצידם של
האתרים בהם ביקרנו ,הוא שוחח בשקט עם השותפים בחלוקת מכסות
החלב וקביעת מחירו ,ורקם תוכניות ומהלכים כדי להביא למשקים את
ההכנסה המקסימאלית.

אולפני עברית
לאחרונה נפתחו בקיבוץ הדתי שני אולפני עברית; בקבוצת יבנה
ובקיבוץ שדה אליהו .כ 60 -תלמידים שהגיעו בעיקר מדרום אמריקה,
ארה"ב ומערב אירופה ,השתלבו בכיתות הלימוד בהצלחה רבה והם
מתמידים בתוכנית .מנהל פעילות האולפנים בקיבוץ הדתי ,ג'וני קרדש
)שדה אליהו( ,מציין את שביעות רצונו מהעובדה שחלק ניכר מבוגרי
האולפנים עולים לארץ ,מתגייסים לצה"ל ומשתלבים בתוכניות המשך,
כגון גרעין צבר.

צביקי פורת )בכובע( בניצול זמן

אולפן שדה אליהו

יג"ל – "השומר החדש"
הפעילות החדשה במסגרת שנת שירות לפני הצבא – "השומר החדש" –
תידון בעז"ה בישיבת המזכירות המורחבת שתתכנס בשבוע הבעל"ט
ב"חצר ראשונים" בדגניה .השבוע נערכה פגישה בלשכתו של מר חיים
בן-עמי ,ראש האגף החברתי-ביטחוני במשרד הביטחון ,בה נטלו חלק
עדי שגיא ,מרכז מחלקת י"ג וביטחון במזכירות הפעילה ,ונחמיה רפל,
שנועדה לבחון את האפשרות להגדיל את המכסה המאושרת של
מתנדבי יג"ל למשימה זו .לצערנו ,אילוצי כוח-אדם של צה"ל אינם
מאפשרים לנו לקלוט את כל המעוניינים בהתנדבות ,ואנו פועלים
בתחום זה בראייה לטווח ארוך.
נחמיה הצטרף השבוע להורים וחברי ועדות צעירים שביקרו בשטח את
מתנדבינו ב"שומר החדש" ,המפוזרים בשלושה גרעינים :בקיבוץ גלעד,
בקיבוץ רמת יוחנן ובמושב ציפורי ועמד מקרוב על המשימות אותן הם
מבצעים ועל תנאי המגורים .לאחר שיעור קצר על ענייני דיומא בפרשת
השבוע ,נפרד מהם.

ה'שומרים החדשים' בקיבוץ גלעד

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

