ב"ה ,ח' כסלו תשע"ג

שלום לכולם,

"עמוד ענן"

השורות האלה נכתבות על רקע ההודעה שהפסקת האש תיכנס לתוקפה בעוד כשעה .במקביל מעביר לנו
צח"י של קיבוץ עלומים הודעה ברורה" :בהנחיית הצבא יש להיכנס עכשיו לתוך מרחבים מוגנים" .כאשר
תקראו שורות אלה תדעו כיצד התפתחה המציאות – ברוח הטובה של המשפט הראשון או בהתאם להודעת
צח"י .אנו מקווים שהכל יהיה לטובה .במהלך הימים האחרונים קיבלנו מקיבוצינו עותקים מההנחיות
היומיומיות :מסעד הגיע 'דף יומי' ,מעלומים – 'יומון' ,מקבוצת יבנה ' -בעמוד ענן ידבר אליהם' ,וכן דפים
נוספים מקיבוצי הדרום ,וב הם פירוט מדוקדק של השינויים באורח החיים היומיומי ,שעות הפתיחה של
המרפאה והכלבו ,תוכנית מערכת החינוך ליום המחרת ,ועוד .מדווח זיו כרמל (טירת צבי) ,מרכז מחלקות
ביטחון וחינוך :לפני תחילת המבצע מצאתי את עצמי מסייר בסעד ועלומים ,מתרשם מהמערכות
המאורגנות ,מהחוסן של הקהילות ומהרוגע ששידרו לי רכזות החינוך .כולנו יודעים שחוסן ישובי ,חינוכי
ונפשי לא בונים ביום פקודה :אלו דברים הנבנים בתהליך ארוך ,ואשרינו שזכינו לקהילות מאורגנות ובהן
מערכות חינוך משמעותיות המוכיחות את עצמן גם בשעות קושי וחרדה .מיד עם תחילת ההסלמה הוצפתי
בטלפונים רבים מישובי הצפון המבקשים לארח ,לעזור ולתמוך בקיבוצי הדרום ,טלפונים שחיממו את
הלב .עיקר תפקידי התמקד ביצירת חיבורים בין ישובים ,ובזיהוי הצרכים המדוייקים של קיבוצינו ,מתוך
הבנ ה שניתן להקל על רכז מערכת החינוך בסגירת פינות של תאּומים ,במתן פתרון לאוטובוס או בבניית
תוכנית לטיול .ההתגייסות של ישובי העמק היתה מלאה ,ולמעשה כל קיבוצינו שבאזורים המותקפים
התארחו או מתארחים לפרקי זמן קצרים בקיבוצי העמק .תודה למארחים ,וברכת חזק למתארחים!
אשה בתנועה

כותבת הילה אונא (שדה אליהו) ,מרכזת מדור "אשה בתנועה" :לבנו וראשנו בדרום ולכולנו קשה לעסוק
בעניינים שמעבר לעמוד הענן ,אך בכל זאת – מבטנו מופנה קדימה ואנו מנסים להוסיף אור ושלום ,כל אחד
בתחומו .גם פעילות "אשה בתנועה" נמשכת ,ואתן מוזמנות לקחת בה חלק פעיל:
ביום רביעי הקרוב ,י"ד בכסלו ,11.22 ,יתקיים מפגש של "רוח צפונית" בקיבוץ מירב .תחת הכותרת
"להגביר את האור" נלמ ד יחד על נתינה ועשייה למען הזולת והחברה ,ונשמע חוויות אישיות בתקווה
שיאירו ויעירו בנו את הרצון להצטרף לפעילויות השונות .המפגש הראשון של סדנת "אשת חיל" יתקיים
בעז"ה ב -ו' בטבת ,21.21 ,ולכן בימים אלו אנו שוקדים על הקמת הקבוצה .מטרת הסדנה היא העצמה
נשית -אישית למען קידום האקטיביזם הנשי בקהילות שלנו בתחומים שונים .הנשים יקבלו בסדנה כלים
רעיוניים ומעשיים ,שיעזרו להן במציאת דרכים ואפשרויות להשפיע ,ליזום ולהוביל במרחב הציבורי,
בשילוב ובאיזון עם תפקידים וייעודים נשיים נוספים .בקרוב – הודעה ראשונה על כנס "כל כבודה"
השמיני .לקבלת פרטים נוספים – אנא צרו קשר בהקדם! להתראות בכל הפעילויות ,בשמחה ובשלווה!

צוות קרקעות תנועתי

נציגי צוות הקרקעות הבין-תנועתי דיווחו על פגישה בלשכת שרת החקלאות ,בה נדונה הגבלת מספר יחידות
המגורים בקיבוצים בהתאם לתמ"א  – 53תכנית המתאר הארצית ,שמטרתה לתת מענה לצורכי הבנייה
והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים .בהמשך
הישיבה התקיים דיון עֵ ר על ההתנהלות השוטפת מול מינהל מקרקעי ישראל .התחושה היא שאין עוד מגזר
באוכלוסייה המתמודד כמו ההתיישבות הכפרית עם תקנות חדשות לבקרים ,שמערימים היועצים
המשפטיים של מינהל מקרקעי ישראל .הובהר שאנו חותרים לתשלום חד-פעמי למינהל תמורת העברת
זכות ניהול הבנייה בתוך 'שטח המחנה' למוסדות הקיבוץ ,כפוף לוועדות המחוזיות ולמוסדות הקיבוץ.

קליטה בדע"ת

מדווח יחזקאל לנדאו (סעד) ,מנהל ביה"ס דע"ת " :לפני מספר ימים הודיעו לי ,שבקרוב מאוד נקלוט בבית
ספרנו כיתת עולים המגיעים בימים אלו לארץ מאתיופיה .מדובר בקבוצה של כ 066 -איש השייכים
לפלשמורה ,העולים בימים אלו לארץ ,וישוכנו במרכז קליטה בכפר הסטודנטים באיבים (ליד שדרות)066 .
מתוכם הם ילדים בגיל חינוך ,שישובצו בבתי ספר שונים באזור .היות ובני הפלשמורה זקוקים לגיור,
משבצים אותם רק בבתי ספר דתיים .זכינו ,שנבחרנו כבית הספר המתאים במועצה למשימה לאומית
חשובה זו .אין ספק שמדובר באתגר גדול ומורכב ,שידרוש מכולנו הרבה ,אך אני משוכנע ביכולתנו לעמוד
בו בכבוד (כמובן בעזרת כולכם – הורים ותלמידים ,ובעזרת צוות דע"ת המסור) .נכון לעכשיו מדובר בכ13 -
ילדים בגיל של כתה ה' ,שיהוו כתת אולפן עצמאית בתוך ביה"ס .נזכור כולנו שמדובר במשימה לאומית,
נתגייס במרץ (גם אם זה יהיה על חשבון דברים אחרים) ,נכין את הילדים למצב המורכב והמאתגר (קבלת
השונה באמת ,משחק עם ילדים שלא מבינים עברית ועוד) ונכין את עצמנו ליום החגיגי והמיוחד בו ילדים
אלו יצטרפו למשפחת דע"ת .בעזרת ה' ,בעזרת כל קהילת ביה"ס ,ובהשתדלות כולנו – נעשה ונצליח!"

מרכז הרצוג – ועד מנהל

באמצע ישיבת הוועד המנהל של מרכז יעקב הרצוג שהתקיימה השבוע נשמעה אזעקה באזור עין צורים ,אך
הישיבה נמשכה כסדרה מכיוון שמלכתחילה התכנסו חברי הוועד בחדר מוגן בקומת הקרקע .נח חיות
(קבוצת יבנה) ,מנהל המרכז ,מסר סקירה על פתיחת שנת הלימודים ,שכמו בכל פעילות מורכבת יש בה
אורות וצללים; המשיך בהצגת הפן התקציבי – תכנון מול ביצוע ,ופתח דיון על המשך הפעלתן של תוכניות
הנוער ,לאור שינויים במשרד החינוך ולאור הקשיים ההולכים וגדלים בהשגת תקציבים ומשאבים למימון
הפעילויות ,למרות הצלחתן החינוכית הגדולה.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

