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שלום לכולם,

-

יום הערכות
חברי המזכירות הפעילה קיימו את ישיבתם השבועית – והפעם ישיבה ארוכה מהרגיל – בביתה של
תמי כץ-לס ,היועצת הארגונית המלווה פעילויות שונות של התנועה .על סדר היום עמד סעיף אחד:
ֵה ָע ְרכוּת לשנת התקציב הבעל"ט .בפתיחה הוצגו תכניות תשע"א ונבדק ביצוען ,ולאחר מכן הוצגו
היעדים לתשע"ב .המשימות רבות וחשובות ונאחל שיתקיימו בנו דברי התורה שנאמרו בפתח הישיבה
על מנת שיהוו מצפן בעבודתנו " -תיקון הגוף ותיקון הנפש" על פי שיטת הרמב"ם :קודם דאגה
ל"תיקון הגוף ,והיא הנהגת המדינה ותקינות מצבי כל אנשיה" ,ואח"כ דאגה להשגת המטרה החשובה

הערכות לתשע"ב

יותר" :תיקון הנפש ,והיא מתן ההשקפות הנכונות".
מפגש עם שרת החקלאות
לאחר תקופה ארוכה ,ולמעשה לראשונה מאז מונתה ח"כ אורית נוקד כשרת החקלאות ופיתוח הכפר,
הוזמנו ראשי הארגונים הכלכליים הקיבוציים לישיבת עבודה עם צמרת משרד החקלאות .במשך כ5 -
שעות ניתנו סקירות מקצועיות ומפורטות מכל ראשי האגפים והמחלקות ,ונפרסו בפני המשתתפים
האפשרויות הרבות לקבלת סיוע מקצועי ותקציבי מהמשרד .את הפגישה חתם המנכ"ל ,יוסי ישי,
שהגדיר במשפטים קצרים את מטרות תוכנית החומש של המשרד" :העמקת הביטוח החקלאי;
הקטנת השימוש בחומרי הדברה כימיים; התאמת ממשקי ענפי החקלאות לסביבה; ריכוז השקעות
במיכון חוסך ידיים עובדות ,יישום הסכם המים ,ושיקום התשתיות בישוב הוותיק" .החקלאים,
הנמצאים בתקופה לא-קלה ,שאבו עידוד רב מהרוח הטובה הנושבת במשרד.

עידוד מהרוח הטובה

ועידת ישראל לחקלאות
ביום רביעי השבוע התקיימה בקיבוץ רביבים "ועידת ישראל לחקלאות ה ,"2 -תחת הכותרת" :ממשבר
לצמיחה" .המחאה החברתית הורגשה לאורך כל היום :בכניסה לאולם חילקו הרפתנים את חולצות
המאבק ,שעליהן מוטבעת הסיסמא" :בשבילי רק חלב ישראלי" ,ובמהלך הדיונים נשמעו מידי פעם
קריאות רמות מחקלאים שמחו על מדיניות הממשלה בעניין החלב ,הורדת מכסים ,קריסת אגרסקו
ועוד .שר החוץ ,מר אביגדור ליברמן ,היה בין השרים וחברי הכנסת שכיבדו את הכנס בנוכחותם ,והוא
אמר" :מה שנותן תדמית חיובית לישראל בכל העולם זו החקלאות .כולם מבקשים ממני סיוע חקלאי,
וזה עוזר המון למשרד החוץ .בנוסף ,החקלאות במדינת ישראל חשובה מעוד שני היבטים :כמייצרת
מזון לאוכלוסיית המדינה ,וכמעבדת את אדמותיה .איננו יכולים לסמוך על אחרים שיספקו לנו מזון,
ואם לא נעבד את האדמה – נאבד אותה".

אם לא נעבד – נאבד!

סמינר מדריכים – מדרשת תורה ועבודה
התלהבות ועניין רב היו מנת חלקנו בשבוע האחרון במסגרת קורס המדריכים הראשון של
'מדרשת תורה ועבודה המתחדשת' שהתקיים בקיבוץ לביא )תודה על האירוח!( .בתום ארבעה
ימי דיונים וויכוחים ,עיון ולמידה ,הרצאות ופאנלים ,עברה בנו תחושה של זרם חזק ,חדשני,
מרענן ומעורר תקוות רבות .במהלך הסמינר נרקמו חלומות וציפיות רבות מחבורת הצעירים
שהתכנסו שם .בשנה הקרובה תפעל המדרשה בעיקר בקרב בתי ספר וסניפי בנ״ע מחוץ לתנועה
שלנו ,ובכך תחל למלא את ייעודה העיקרי .צעירים הרואים עצמם שותפים לדרך וְ ַלמעשה
מוזמנים להצטרף ,לעשות עמנו את הצעדים הראשונים ,ולהיות חלק ממתווי הדרך וסולליה.

זרם חזק ,מעורר תקוות

עליית הנוער
כ" 50 -חברי העמותה הישראלית לחקר המשפחה" התארחו בבית עקד שבקבוצת יבנה ,ושמעו
מפי בוגרי מחזור ב' של "כפר הנוער הדתי – כפר חסידים" ,את סיפורם האישי .ד"ר נחום ברוכי
)בארות יצחק( פתח את המפגש בתיאור הקשרים החזקים והמורכבים שהיו בין עליית הנוער
הדתי לבין תנועת הקיבוץ הדתי ,ו 3 -מחברי יבנה – חנה כהנא ,פרידל גור-אריה ואפרים שוולב –
סיפרו למתארחים על בית גידולם באירופה ,על הסיבות שהביאו אותם לכפר הנוער ,ועל
החלטתם להיקלט בקבוצת יבנה .לביקור יהיה המשך ביום עיון שיתקיים בעז"ה בעוד
כחודשיים ב"בית התפוצות" ,ויוקדש כולו ל"עליות ילדים ונוער לארץ ישראל במסגרת "עלית

סיפורים אישיים

הנוער" ובמסגרת תנועות הנוער הציוניות".
מזל טוב לקבוצת יבנה
.
ברוב עם ציינו חברי קבוצת יבנה את שנת ה 70 -להיאחזותם במקום .לבאי האירוע
חיכו בתחילת הערב מיצגים חיים מן העבר – הכובסות ,בית הילדים ברגע
ההשכבה ,קבוצת חברים וחברות בלימוד תורה לאחר יום העבודה ועוד ...בהמשך
הערב העלו כ 150 -מחברי יבנה וילדיה ,מופע מלא צבע ,שמחה ,מוסיקה וערכים.
ביבנה ,כמו ביבנה ,ציפתה ללמעלה מ 2,000 -האנשים שהתכנסו חוויה מוקפדת,
מושקעת ,מרשימה ואף מעוררת קנאה .נאחל לחברים ולקבוצה ש 70 -השנים
הבאות יהיו לא פחות מרשימות ומוצלחות מאלה שחלפו.

צבע ,שמחה וערכים

מזל טוב לאבישי
בנוכחות נציגים מהמזכירות הפעילה ואחדים ממרכזי מחלקת הביטחון של התנועה לדורותיה,
הביאו אבישי טבת )מחלקת ביטחון ,טיפול בנפגעי צה"ל ומשפחותיהם( ורחל רעייתו את בנם
השלישי ,דור ,בברית הנישואין עב"ל שירי .החתונה נערכה על הדשא המרכזי בקיבוץ גן שמואל,
לפי מיטב המסורת הקיבוצית-שיתופית המוכרת והאהובה .אבישי ,חבר קיבוץ גן שמואל,
המכהן כפעיל במשרה מלאה במזכירות הקיבוץ הדתי ,מסייע לנפגעי צה"ל ובני משפחותיהם
מכל קיבוצי התנועה ,ומעוד עשרות קיבוצים ומושבים השייכים ל 7 -מועצות אזוריות .ברגעים
הקשים נפגש עימם אבישי ,וממשיך ללוות אותם תקופות ארוכות במסגרת מיזם המופעל על ידי
תנועתנו  .אנו מודים לאבישי על פעלו הרב ומאחלים לו ולכל משפחתו מזל טוב!

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

