ב"ה ד' תשרי ,תשע"ג
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לכולם,
לכולם,
שלוםשלום

חינוך חינם מגיל 3

החוק החדש המעניק חינוך חינם לכל ילד מגיל  3עורר בעיה המתמקדת בישובים קטנים,
בדרך כלל בפריפריה ,בהם יש פחות מ 33 -ילדים בגילאי  3עד  ,3שלפי החוק מתוקצבים כגן
אחד רב-גילאי ,ולפי ההבנה של כולנו כהורים וכמחנכים הם צריכים להיות מחולקים לפחות
לשתי קבוצות גיל .בלשכת מנכ"לית משרד החינוך ,הגב' דלית שטאובר ,ובהשתתפותו של
ח"כ זבולון אורלב ,התקיים דיון בנושא .מטעם משרד החינוך השתתפו בדיון סמנכ"ל
התקציבים ,מר משה שגיא; מנהלת מינהל החינוך הפדגוגי ,הגב' מיכל כהן ,ומנהל האגף
לארגון מוסדות חינוך יסודיים (אמח"י) ,מר אודי כתריאל .פקידות בכירה ביותר! מטעמנו
השתתפו ישראל נדיבי (מחולה) ,יוזם הפגישה בתפקידו כסמנכ"ל מרכז המועצות האזוריות;
ד"ר אבי אהרונסון (נתיב הל"ה) ,ראש מחלקת החינוך בתק"צ ,ונחמיה רפל .סוכם לבדוק

פקידות בכירה ביותר
השתתפה בדיון

לעומק את הנתונים ולגבש ביחד הצעה תקציבית שתוגש לאישור משרד האוצר.
ימי הערכות של המזכ"פ

שני חצאי ימי עבודה הקדישו חברי המזכירות הפעילה לסיכום פעילות שנה ולגיבוש תוכנית
העבודה לשנה הבעל"ט .בהנחייתה של תמי כץ ,היועצת הארגונית עימה אנחנו עובדים
במישורים שונים ,הוצגו התכניות שהכינו חברי המזכ"פ והועלו נקודות משמעותיות
הדורשות עיון וחשיבה .במזכירות הפעילה עובדים היום  8חברים :מרכז אגף חברה – אמיתי
פורת (כפר עציון); מחלקות חינוך וביטחון – זיו כרמל (טירת צבי); מחלקת נוער וצעירים –
רזי בן-יעקב (לביא); עורכת עמודים – ריבה פריד (מעלה גלבוע); מחלקה לצמיחה
דמוגראפית – שרגא וילק (משואות יצחק); מרכז אגף המשק – צביקי פורת (עלומים); מנהל
קרנות הקבה"ד – ידידיה צור (עין הנצי"ב); מזכ"ל – נחמיה רפל (קבוצת יבנה) .נוספים
עליהם פעילים בתפקידים מקצועיים ,בהיקפי משרה שונים ,שיפורטו בהזדמנות אחרת.
היום השני הסתיים בהרמת כוסית מסורתית של כל צוות העובדים במזכירות התנועה,
ובברכה לשנה פעילה ,טובה ומבורכת.
קליטת בנים

המחלקה לצמיחה דמוגרפית מארגנת יום עיון בנושא קליטת בנים .יום העיון יעסוק במכלול
הסוגיות הקשורות בנושא :האם לקלוט את כל הבנים? האם לקלוט רק בנים או לפנות גם
לקליטה חיצונית? שאלת זהות הקיבוץ מול קליטת כל הבנים ועוד .יום העיון יערך בעז"ה
ביום שלישי ל' תשרי תשע"ג ,ר"ח חשוון )63.61( ,בבית המדרש בקיבוץ עין צורים .יום העיון
מיועד לרכזי וחברי וועדות :קליטה ,בנים ,צעירים וצמיחה דמוגרפית .הרשמה מוקדמת
מומלצת ,בטלפון ( 13-3172713עדנה ,מזכירות הקיבוץ הדתי).

בסיום ההערכות הרמת
כוסית עם כל העובדים

צוות קרקעות

בעקבות פניות של מרכזי משקים ,שקיבלו הודעה מהלשכה המחוזית של מינהל מקרקעי
ישראל לאמור" :קיבלנו הוראה מלמעלה לא לספק היתרי בנייה לקיבוצים" ,התכנס צוות
הקרקעות של תנועות ההתיישבות וקיים דיון מיוחד .אין צורך להאריך בהסברים עד כמה
ההשלכות של הוראה זו הינן חמורות ,ומוסכם על כולנו שאין להשלים עם המצב ,ויש לפעול
להסרת מיידית של הקשיים שמערים המינהל על המבקשים לבנות דירות מגורים ולפתח את
ענפי המשק .עמדתנו הבסיסית היא שהמינהל צריך לאפשר לכל קיבוץ לנהל בעצמו את
"שטח המחנה" ,כפוף לכל חוקי הבנייה והסדרי התשלום המחייבים כל אזרח במדינת
ישראל .מיד לאחר החגים תתקיים בעז"ה פגישה עם מנהל המינהל ,שבה נוודא שהמינהל
ממשיך במדיניות שנקבעה ע"י ראש המינהל הקודם ,מר ירון ביבי ,לפיה תימשך הבנייה
בקיבוצים ע"פ ההסדרים הקיימים עד לסיום עבודתה של ועדת רוטקופף.

מוסכם עלינו שאין
להשלים עם המצב

בני עקיבא  /חיים חפר
המלחמה הפנימית שלי כבר הפכה למלחמת התשה * ואני מנסה למצוא אלף סיבות כדי להתגבר על
החולשה * אני מעודד את האפיקורסות שבי כדי שתעמוד על נפשה * ואני יודע שבשבילי זאת החלטה
קשה * אבל בארץ הזאת ובמפעל הענקי בה * יש בהחלט מקום לשיר הלל ל'בני עקיבא'.
כן ,זה עולה לי בבריאות לפעמים * לראות איך הם התעוררו אחרי מלחמת ששת הימים * איך ירדה
עליהם פתאום ברכת ההתרחבות * והם מסתערים בשצף קצף על כל מקום התיישבות * והם
ממלאים בנקודות את המפה הריקה * בחופי סיני ,במרומי הגולן ובבקעה * ואם לדבר על
'פרופורציות' ו'אחוזים' * כמו שנוהגת לעשות עכשיו עיתונות הברווזים * אז מה יש לדבר ,הם
מקדימים וזריזים * ולפי הקצב שבו יישוביהם צצים * הם ישיגו את הקיבוץ המאוחד ואת איחוד
הקיבוצים * ועוד יתבהר ביום אחד בהיר * שהקיבוץ הדתי עולה על 'השומר הצעיר' * וכך הם
משתלטים לנו על הארץ לארכה ולרחבה * וזה בלי שיהיו להם איזה רבי עקיבא או בר כוכבא * וכך
הם יושבים לנו בהיאחזויות הרחוקות ובישובים הבודדים * ובטח כובשים לנו את השממה תוך
זמזום שירי חסידים * ושולחים מכתבים נלהבים עם ב"ה הביתה * וזה ,רבותי חבר'ה שבעצם חילם
לאורייתא.
כן ,זה באמת עולה לי כמה שנים בריאות * לראות איך הם מתגברים על הקשיים והבעיות * כי הלא
נודה ,זה לא פשוט בכלל * כשיש לך מנהיגים כמו עסקני המפד"ל * וזה לא עושה אותך שקט ומאושר
* כשפתאום הרב גורן עולה עליך עם שופר * אבל חוץ מזה אתם יודעים כמה שעות כל איש מקריב *
לשחרית מנחה ותסלחו לי על הביטוי ,מעריב? * ואיפה האיסורים החקלאיים הקושרים אותם
בעבותות * איפה הכילאים והמעשר והלקט והשמיטות * ואצלם שבת זו שבת ,שם לא אוספים
שבתות * ויש ביניהם גם כאלה אשר במלא ההכרה * נוסף על הצרות היומיומיות גם מרביצים דף
גמרא * ואחרי זה תופסים את הנשק ויוצאים לשעתיים שמירה * באמת זה מרגיז זה הורס אותך
לעזאזל * מה הם חושבים להם הדוסים האלה הם מברזל?
וכך אתה נרגז אך גם נרגע אחת ושתים * ואז יש לך חשק לקפוץ אליהם לשעה או שעתיים * לטפוח
על כיפה סרוגה ולסנן בין השפתיים" * :ילד טוב ירושלים".
חיים חפר ,ידיעות אחרונות ,כד' מנחם אב תשכ"ט

אשר במלא ההכרה
נוסף על הצרות היומיומיות
גם מרביצים דף גמרא
ואחרי זה
תופסים את הנשק
ויוצאים לשעתיים שמירה
באמת זה מרגיז
זה הורס אותך לעזאזל
מה הם חושבים להם הדוסים
האלה

כתיבה וחתימה טובה
\\

 ...ויש ביניהם גם כאלה

הם מברזל?

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

