ב"ה ,ה' תמוז תשע"ג

שלום לכולם,

המאבק עולה מדרגה

בתנועות ההתיישבות וארגוני החקלאים הוחלט לעלות מדרגה במאבק מול מדיניות הממשלה הפוגעת
בהתיישבות הכפרית ,ובמיוחד כנגד חוק התקציב  3102 - 3102המונח בימים אלה על שולחן הכנסת ,וכנגד
חוק ההסדרים המו בא לאישור ביחד עימו ,משום שבשניהם באה לידי ביטוי התנכרות להתיישבות הכפרית
והתעלמות מהצרכים החיוניים לענפי החקלאות .בגוף המודעה שנשלחה ללוחות המודעות ולאתרי
האינטרנט צויינו אחדות מהגזירות הישנות והחדשות :עצירת חתימה על היתרי בנייה; הפקעת קרקע
חקלאית; ביטול תקציב לשדרוג התשתיות הפיזיות בישובים כפריים וותיקים ,וצמצום הטבות לבנייה
בפריפריה .במנשר שהופץ בחתימת מזכ"לי התנועות הקיבוציות – איתן ברושי ונחמיה רפל; מזכ"ל תנועת
המושבים – מאיר צור; יו"ר מרכז המועצות האזוריות – שמוליק ריפמן ,ומנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
– אבו וילן ,נקראו החקלאים וחברי המושבים והקיבוצים להתכנס לעצרת מחאה ביום רביעי הבעל"ט ,י"א
תמוז )0..1( ,בבית התק"צ בתל-אביב .פרטים נוספים יפורסמו דרך מזכירויות הקיבוצים בהמשך השבוע.
קיץ תנועתי

על לוחות המודעות בקיבוצינו נתלתה כרזה המפרטת את לוח הזמנים לפעילות הקיץ של מחלקת הנוער.
לילדינו מחכה מגוון רחב של מחנות וסמינרים ,ובהם" :המרוץ לקיבוץ הדתי" – לבוגרי כיתות ז'; "מחנה
גדוד העבודה" – לבוגרי ח'; "בונים חומה ומגדל" – בשני מועדים שונים ,האחד לבוגרי ט' והשני לבוגרי
י"א; "בין עולמות" – לבוגרי י' .לקראת כל פעילו ת כבר נזרקה משימה אל עבר הנוטלים בה חלק" :תשאלו
את סבא וסבתא איך מקימים יישוב בארץ ישראל!"; "בתור התחלה תברר בבית האם הרב קוק זצ"ל היה
שמרן או מהפכן?!"; "התחילו לחמם את שרירי השיתוף והשוויון" ,ועוד.
כל הפעילויות מכוונות להזדהות עם ערכי תורה ועבודה ברוח הקיבוץ הדתי ,ועל סמך ניסיון השנים
האחרונות ניתן לומר בקול רם וצלול :מומלץ! ההרשמה דרך רכזי הנוער .מחכים לכולם!
זיו בדרכים

בתום סיור ביחידות שונות בהן משרתים בנינו ובנותינו ,כתב זיו כרמל (טירת צבי ,רכז מחלקות חינוך
וביטחון) בלשון נרגשת :השבוע הבנתי בצורה טובה מה המשמעות להגיע לכל אחת ואחד .מצאתי עצמי
בצריפין משוחח עם חיילת מאחד מקיבוצינו ,ומנסה לעודד את רוחה ע"י הארת זוויות מבט נוספות
למציאות הקשה שבה נתקלה .למחרת הדרמתי לירוחם לפגוש את בנות מדרשת 'באר ירוחם' ,עימן
התלבטתי על מהות הקשר שלהן עם התנועה .במהלך השיעור והשיחה הסכמנו שקשר מתחיל ממפגש
אישי ,ולכן אנו מנסים להגיע לכל אחד ואחת ,ובמיוחד למי שצריך אותנו .לא תמיד זה ניתן ,שהרי כבר
אמר ראב"ע "הלב חושק והזמן עושק" ,אך השאיפות והכוונות בהחלט קיימות!

ביקור שר החינוך בהודיות

שר החינוך ,הרב שי פירון ,ביקר לאחרו נה במערכת החינוך של מחוז צפון .במהלך הביקור נפגש השר עם
התעשיין סטף ורטהיימר ,במטרה לעורר מחדש את החינוך המקצועי וליצור שיתוף פעולה להקמת בתי ספר
מקצועיים ברחבי הארץ .השר חתם את יום סיורו במערכת החינוך בצפון בביקור ממושך ולבבי בכפר הנוער
הודיות .לאחר ששמע השר מאלי שטיין ,מנהל הכפר ,על 'מיזם סבא וסבתא' המופעל בכפר ,שבמסגרתו
מסייעים גימלאים מתנדבים חברי הקיבוץ הדתי לעבודה החינוכית בכפר ,יצא השר בהודעה נלהבת במיוחד
לפיה הוא ינחה את המשרד להטמיע את הפרויקט בכל מערכת החינוך .בסוף שנת הלימודים הנוכחית
מסיימת משפחת יוסי וברכה סילברמן משדה אליהו את התנדבותם בכפר ,ואנו פונים גם בדרך זו אל כל
הגימלאים שבקיבוצינו :אנחנו זקוקים לכם בשנת הלימודים הבעל"ט לתפקיד 'סבא וסבתא של כפר הנוער
הודיות' ,ונשמח אם תפנו אלינו דרך משרדי הקיבוץ הדתי ,בהקדם! במהלך הביקור בכפר הנוער התפעל
השר מהאורווה החדשה ,שבה אמורים חניכי מגמת המשטרה להכשיר סייחים צעירים לטובת משטרת
ישראל  .בשולי הידיעה נעיר שהשבוע ציינה מגמת המשטרה את סיום שנת הלימודים בטקס מרשים
ב"מרכז לימודי משטרה" הסמוך לקריית אתא ,שאותו כיבדו בנוכחותם קציני משטרה בכירים ומנכ"ל
המשרד לביטחון פנים.
החטיבה להתיישבות

במלון קיבוץ לביא נערך השבוע הכנס השנתי של "החטיבה להתיישבות – מרחב צפון" .הנוכחות המרשימה
והאווירה הטובה העידו על הצלחתה המתמשכת של החטיבה להתיישבות להוות משענת מרכזית של פיתוח
ובינוי במרחב הכפרי במדינת ישראל .לצידם של ראשי מועצות אזוריות ונציגי תנועות ההתיישבות נצפתה
נוכחות בולטת מרוב קיבוצינו שבצפון :הגיעו חברים העוסקים בצמיחה דמוגרפית ,חברים המובילים את
הבינוי והפיתוח ,חברי מזכירויות ועוד ,וכולם ניצלו את הזמן שבין ההרצאות ,לסגירת עניינים בשיחות
שקטות במסדרונות הנעימים של המלון .את הכנס פתח מר מוטי דותן ,ראש המועצה האזורית גליל תחתון,
שתיאר בלשון עסיסית כיצד ירד הגיל הממוצע של תושבי מועצה זו מ 12 -ל ,)!( 23 -וכיצד תורמת ההשקעה
בחינוך לשינוי תדמיתה וכוח משיכתה של מועצה אזורית .בצד הרצאות מעניינות של אדריכלים ונציגי
משרדי המ משלה ,ראויים לציון דבריו של מר רון שני ,ראש המועצה האזורית משגב ,שתיאר תהליך חשיבה
ותכנון תחת הכותרת "יישוב לדורות" שעוסק בשאלה כיצד ייראו היישובים הכפריים – קיבוצים ומושבים
– בעוד  32שנה? כיצד נתמודד עם ירידה הולכת וגוברת במרכזיות ההתפרנסות מחקלאות ,ומה צריך
לעשות כדי שיישוב ישמור על אופיו המיוחד לאורך שנים רבות? בהחלט מעורר לחשיבה ומעניין!
מתחילים לסכם

רגע לפני חופשת הקיץ נפגש פורום רכזי החינוך בירושלים לתחילת תהליך סיכום השנה .לאחר התנסות
חווייתית ברחובות עיר הקודש  -משחק בהדרכתו של רזי כטעימה קטנה לפעילות הקיץ לנוער התכנס
הפורום באפלולית בית הקפה 'תמול שלום' לסכם את המועצה ולסמן יעדים לתחילת השנה הבאה .ניתן
להצביע השנה על נוכחות עקבית של הרכזים ,שתרמה בהחלט ליצירת פורום אינטימי משמעותי ומקצועי.

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

