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מזמו"ר בדגניה
בתחילת השבוע התכנסה המזכירות המורחבת לישיבה חגיגית לכבוד
 100שנות קיבוץ ,ב"חצר ראשונים" בדגניה .לפני תחילת הישיבה ערכו
חברי המזמו"ר סיור מודרך באתר ובמוזיאון הצמוד אליו ,ושמעו מעט
על הימים בהם קיבלו חברי הקיבוץ משכורת חודשית ,ועל העובדה
שמעולם לא היתה לינה משותפת בדגניה! בנוסף לסעיף פורמאלי –
אישור תקנון תנועת הקיבוץ הדתי – הוקדש רוב זמנה של המזמו"ר
לשני נושאים ערכיים-משימתיים :השתלבות בנינו בשנת י"ג בארגון

ישיבה חגיגית בדגניה

"השומר החדש" ,ותוכנית העבודה שמוביל רזי בן-יעקב בשתי
המחלקות אותן הוא מרכז :מחלקת נוער )גילאי חטיבה-תיכון(
ומחלקת דור צעיר )יוצאי צבא וצעירים( .בתום הישיבה ,לאחר ארוחת
צהריים ב"קפה ראשונים" )כשר ,חלבי ומומלץ( ,ביקרו חברי המזמו"ר
באתר אום-ג'וני ,והצטלמו על מדרגות הצריף המפורסם.

ביוזמת חבר הכנסת חיים )ג'ומס( אורון ,אירחה השבוע כנסת ישראל
את נציגי הקיבוצים לרגל יובל "מאה שנה לקיבוץ" .החלק הראשון של
האירוע נערך באודיטוריום שבבניין הכנסת ,ובו שולבו ברכות יו"ר
הכנסת ,ח"כ ראובן )רובי( ריבלין ,מזכירי התנועות ומכובדים נוספים.
בין הברכות והנאומים שולבו הופעה נהדרת של מקהלת האירוסים
מקיבוץ בית אלפא ,וסרט על  85חברי קיבוצים שהיו חברי הכנסת
מיסודה ועד היום .נעמיק'ה ציון ,נכדתו של המנהיג האגדי יעקב חזן,
הנחתה את הטקס בחן ובנועם ,ויצאנו בתחושה של התרוממות רוח.
בחלק השני של האירוע התקיים דיון במליאת הכנסת .כצפוי ,נכחו
באולם חברי כנסת בודדים ,והנאומים היו כרגיל בכנסת  ...עם זאת
ראוי לציין שעל דוכן הנואמים עלה מיגוון מעניין של חברי כנסת
שביקשו לברך את התנועה הקיבוצית ,וביניהם :ח"כ גפני החרדי; ח"כ
חנא סוייד הערבי; ח"כ אורלי לוי ,בתו של ח"כ לשעבר דוד לוי וילידת
בית שאן הסמוכה לקיבוצים רבים; זבולון אורלב ,חבר שבט עלומים,
ועוד.

צילום :דוד עינב

הכנסת מארחת

מברכים את התנועה הקיבוצית

יטבתה – הכנס השנתי
כ 250 -נציגי הקיבוצים החברים ב"מטה השיתופי" של התנועה
הקיבוצית ,וחברים מעוניינים מקיבוצים מתחדשים ,התכנסו ביטבתה
לכנס השנתי של "המטה השיתופי" ,שהתקיים תחת הכותרת100" :
השנים הבאות של שיתוף ושוויון" .לאחר הברכות והפתיחה החגיגית
נערך פאנל בהשתתפות סבר פלוצקר )העורך הכלכלי של "ידיעות
אחרונות"( ואבירמה גולן )פובליציסטית ב"הארץ"( ,שהציגו את דעתם
על מצבה ותפקידיה של התנועה הקיבוצית בעת הזאת .מרבית זמן
הכנס הוקדשה לחוגי דיון ,שעסקו במיגוון רחב של נושאים הקשורים
מחד ליחסי החברה הישראלית והקיבוצים ,ומאידך לתפקידיו של
המטה השיתופי בתוך התנועה הקיבוצית.
"הבית היהודי"
קרוב ל 400 -אנשי המפד"ל מכל רחבי הארץ – כולל חברים מהוועדה
המדינית של הקיבוץ הדתי – נענו לקריאתו של ח"כ זבולון אורלב ,ובאו
למפגש שהתקיים אתמול ,ביום חמישי אחה"צ ,בבית סוקולוב בתל-
אביב .האולם היה צר מהכיל את כל אלה שהגיעו ,והזמן לא הספיק
בכדי להיענות למבול הבקשות לעלות לבמה ולדבר.
מטרת ההתכנסות – חידוש הפעילות המפלגתית ,המשותקת למעשה
מאז הבחירות בגלל מחלוקת בין  3חברי הכנסת של "הבית היהודי –
מפד"ל החדשה" .בדבריו תיאר זבולון את השתלשלות העניינים מאז
הבחירות ,ואליעזר אבטבי ,מזכ"ל הפועל המזרחי ,הביא את הצעת
"צוות רצון טוב" שהוא עומד בראשו )וחברים בו :ליאורה מינקה ,דוד
הדרי ,צבי קניג ונחמיה רפל( להתנעה מחודשת של המפלגה .בהתכנסות
היתה תחושה של התרוממות רוח ,ושל אנרגיה עצומה המחפשת נתיבי
פעולה למען עם ישראל ,בארץ ישראל ,ע"פ תורת ישראל.

מאה השנים הבאות

מאה השנים הבאות

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

