ב"ה כ"ד סיון ,תשע"ב
א

לכולם,
שלוםשלום
לכולם,
מקום שלישי מכובד
עדי אשר (קבוצת יבנה) ,תלמידת חטיבת הביניים בביה"ס העל-יסודי בקבוצת יבנה ,שהיתה בין
המשתתפות הצעירות ביותר בתחרות האולפניאדה המתמטית העולמית ,זכתה במקום
השלישי! האולפניאדה ,תחרות לבנות מכל העולם היהודי ,נועדה לקדם את החשיבה המדעית
ואת אהבת המתמטיקה בקרב בנות דתיות .השנה ניגשו לתחרות  4,000בנות ,מכתה ט' ועד גיל
השרות הלאומי ,והן הגיעו מארצות הברית ,קנדה ,צרפת ,אוסטרליה ,וגם מאולפנות ובתי ספר
לבנות בישראל .במקום הראשון והשני זכו בנות הלומדות בכתות י"ב ,ובמקום השלישי המכובד
זכתה עדי מכתה ט' שלנו! כל הכבוד לעדי! כל הכבוד לביה"ס ,ובמיוחד לנגה מימון ואילנה
אהרון ,המורות המסורות למתמטיקה ,המנחות ומעודדות את עדי בדרכה השקטה והמכובדת

ניגשו לתחרות
 0,444בנות

להצטיינות.

מזמו"ר
השבוע התכנסה המזכירות המורחבת בשדה אליהו ,לדיון במיגוון רחב של נושאים מעניינים
ומאתגרים :הישיבה נפתחה בהבעת הערכה לבית ספר שק"ד ,המציין  00שנה לייסודו ,שבמהלך
התקופה האחרונה זכה לשבחים רבים ,לאותות הצטיינות ולפרסים בתחום העשייה הערכית
והלימודית .מלכה פווה (טירת צבי) ,מנהלת היסודי ,ומשה (קינלי) טור-פז (טירת צבי) ,מנהל
העל-יסודי ,הציגו את בתי הספר ,והעלו דילמות הניצבות בפניהם ,הן בתחום הגידול המספרי
עֹורבּות הקבה"ד במיפקד
והן מהתחום החינוכי-ערכי .בהמשך ישיבת המזמו"ר ,בתום דיון על ְמ ָ
הציונות הדתית ,קיבלו חברי המזמו"ר את ההחלטה הבאה" :מתוך ראיית החשיבות בחיזוק
כוחה הפוליטי של הציונות הדתית בכלל ,ושל תנועת הקיבוץ הדתי בתוכה בפרט ,קוראת
המזמו"ר לחברי הקבה"ד להתפקד במיפקד הציונות הדתית .המזמו"ר פונה למזכירות
הפעילה להקצות משאבי אנוש והון לקידום ההתפקדות ".נושאים נוספים שהיו על סדר היום:
המזמו"ר קיבלה את הצעת המזכירות הפעילה לשינוי שיטת המיסוי התנועתי; בסעיף כוח אדם
הוצגה ֵה ָע ְרכּות המזכ"פ להחלפתו של יהושע מוזט (שדה אליהו) ,המסיים בקיץ את תפקידו
בראשות אגף חברה ,ואושרו הארכות הקדנציה של עורכת "עמודים" ריבה פריד (מעלה גלבוע),
ושל רזי בן-יעקב (לביא) ,מרכז מחלקת נוער וצעירים .דיון ֵער התנהל בשאלת המשך ליווי גרעיני
יג"ל .בסיום הישיבה הועלו בקצרה נושאים נוספים" :מכינת יונתן בעלומים"" ,מועדון הקיבוץ
הדתי" ,פעילות הקיץ של מחלקת נוער ,התפתחות "מדרשת תורה ועבודה" ,ועל כולם נרחיב
בעז"ה בגיליון הבא של "עמודים".

דיון במגוון רחב
של נושאים

מפגש עורכי עלונים
השבוע התקיים מפגש מיוחד של עורכי העלונים ואנשי הקשר של 'עמודים' .כ 51 -איש הגיעו
למבנה מיוחד ויפיפה בלב תל אביב – 'המקום' ,מרכז תרבות ורוח בלב הכרך ההומה ,ששם
לעצמו מטרה לקדם עיסוק בזהות יהודית וחיבור למורשת .המניע העיקרי למפגש היה הרצון
לפרגן ולתמוך בעורכי העלונים ,שעבודתם הלא קלה מלווה לעיתים קרובות במתח הנובע
מהצורך לעמוד בלוח זמנים ,לעמוד בציפיות ,לעניֵין ,לא לטעות ,לעורר לכתיבה ,וכל זאת לרוב
ללא תמיכה פעילה מהסביבה .כמו-כן נועד המפגש להודות לאנשי הקשר עם מערכת "עמודים"
שעבודתם הנהדרת והלא מובנת מאליה ,נעשית מאחורי הקלעים בהתמדה ובמסירות .בסדנה
בהנחייתה של תמי כץ-לס עסקה הקבוצה בין השאר בנושא 'פריצות דרך' בעבודה העיתונאית,
ובשאלה כיצד ומתי מתאים ורצוי לצעוד במסלול המוכר ולהגיש עיתון 'נעים ומלטף' ומתי

המטרה – לפרגן
ולתמוך

ואיך לזהות שהשטח קורא לשינוי ,לפריצת דרך .לסיום נפגשו הבאים לשיח מרתק עם שולמית
קיציס (מעלה גלבוע) ,העוסקת במסגרת עבודת הדוקטורט שלה בבני ובנות רבנים מפורסמים.
על פי התגובות ניתן לסכם שהיה מוצלח מאד!
התחדשות בתחום הביטוח
בחודשים האחרונים ניהלו צביקי פורת (עלומים) וידידיה צור (עין הנצי"ב) ,אנשי אגף המשק
של התנועה ,מו"מ עם הנהלת חברת הביטוח "ביטוח חקלאי" ,מתוך כוונה לבנות תשתית
שתאפשר את כניסת קיבוצי הקיבוץ הדתי לעבודה שוטפת עם החברה המתמחה בביטוח
קיבוצי .הנחת העבודה היתה שהחברה תוכל לספק ביטוח מתאים לצרכים השונים של
הקיבוצים ,ואנחנו נזכה בפוליסות ביטוח משופרות .המו"מ סוכם בהצלחה ,והחל משנת
הביטוח הקרובה אחדים מקיבוצינו יתחילו לבטח עצמם ב"ביטוח חקלאי" .במקביל סוכם
שסוכנות הביטוח "שדמה" תישאר סוכנות הביטוח העובדת מול הקיבוצים ומול החברה.
במידה והניסיון יעלה יפה יעברו בשנים הקרובות גם יתר הקיבוצים ל"ביטוח חקלאי".

המו"מ סוכם
בהצלחה

פורום רכזי החינוך
בשבוע שעבר ,כמנהגנו מידי חודש ,התכנס פורום רכזי החינוך בבארות יצחק ,בהנחייתה של
מרים שפירא ובהובלתו של אמיתי פורת (כפר עציון) .למפגש הצטרף זיו כרמל (טירת צבי),
המיועד לרכז את מחלקת החינוך בתשע"ג (לצד מחלקת הביטחון) ,בכדי לשמוע ולהשמיע על
תפיסת התפקיד ,לערוך תיאום ציפיות ולעצב את תוכנית פורום הרכזים בשנה הבעל"ט.
במפגש זה ובקודמו דנו המשתתפים בנושאים השוטפים המעסיקים את מערכות החינוך ואת
הרכזים בקיבוציםֵ :ה ָע ְרכּות לקיץ ולשנת תשע"ג – כח אדם ותכנית הפעילות; ועדות החינוך –
הגדרת תפקידן ודרכי הפעלתן; החינוך החברתי כמקצוע ומשמעות המקצועיות לעניין הכשרה,
השתלמות וצורת הפעילות .הפורום השתלב גם ביום העיון בנושא מּו ָגנּות (מניעת אלימות
ותקיפה מינית) ,ושמע את הרצאתו של יהונתן פיאמנטה שעסקה ב"ילדים פוגעים ונפגעים,
דינאמיקה של פגיעה מינית בקהילה" .פורום רכזי החינוך מאפשר קיום קבוצת עמיתים
לתמיכה ולמידה משותפת; שיתוף הרכזים בתכניות החינוך התנועתיות ,ברמה של משוב
והשפעה על תאריכים ,מסגרות ותכנים; קיום קבוצת דיון רלבנטית בתחום החינוך לערכים,
ועוד .לקראת תשע"ג אנו שואפים לחזק את הפורום מספרית ועניינית ,ולחברו להנהגה
החברתית המרכזית בכל קיבוץ וקיבוץ.
שבת שלום,
\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

בתשע"ג שואפים
לחזק מספרית
ועניינית

