ב"ה ,כ"ט כסלו תשע"ג

שלום לכולם,

בחירות – דמוקרטיה – קיבוץ

האם יש קשר בין שלושת המושגים – בחירות ,דמוקרטיה וקיבוץ? התשובה הוודאית היא :כן! נו ,אתם
שואלים ,אז מה הקשר? את התשובה ,ואת משמעות הקשר בין המושגים הללו לעתידו של הקיבוץ ולעתידה
של החברה בה אנו חיים ,יזכה לקבל מי שיתפנה לעסוק בכך יחד עמנו" .להערכתי – אומר רזי – מבלי
להפריז יתר על המידה ,הקשר עמוק מאוד וקריטי לעתידנו" .בשבוע הבא ,ביום חמישי ז' בטבת (02
בדצמבר) יתקיים בעז"ה באולם האירועים בקבוצת יבנה יום עיון לצוותי החינוך הבלתי פורמאלי ובו יקבלו
המשתתפים שלושה קצות חבל .1 :השורשים היהודיים של הדמוקרטיה .0 .הדמוקרטיה כיסוד מרכזי
ברעיון הקיבוץ .3 .חשיבות החינוך למעורבות פוליטית .אחרי שיטעמו מעט מכל אחד מהנושאים ,יזכו
המשתתפים לטעום ממגוון מתודות ורעיונות להפעלה חינוכית בנושאים אלו ,בגרסאות שונות המותאמות
לגילאים השונים של החניכים .יום העיון פתוח לכל מי שמכיר בחשיבות השיח בנושא ,ולכל מי שמוצא עניין
בתכנים .פרסום מפורט ניתן למצוא באתר הקיבוץ הדתי –
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שוק יג"ל

כ 02 -בני ובנות כיתות י"ב וכ 02 -בנים ובנות משרתי ש"ש ,התכנסו לפני כשבוע באולם האירועים
שבקבוצת יבנה ל"שוק יג"ל" המסורתי .השינשינים עמדו מאחורי דוכנים והציגו את עשייתם ואת מקום
השירות בו הם פועלים ,וניסו למשוך אליהם את המתאימים והמעוניינים .השמיניסטים תרו בעיניהם אחר
תשובות לשאלה הקשה והמאתגרת" :מה נעשה בשנה הבאה???" .חגיגה שלמה וצבעונית התפשטה באולם,
הקירות לבשו פלקטים ומצגות מרשימות על מעשי חסד ,צדקה ,חינוך והתנדבות .אין ספק שהתמונה
שמציגים ילדינו הינה ייחודית ו מרשימה בכל קנה מידה ,וכל שנותר הוא לחבק ולברך את המשרתים
בהתנדבות ולקרוא לשמיניסטים ללכת בעקבותיהם .כידוע מדובר רק בתחום אחד מתוך רבים אחרים
המוצעים למסיימי י"ב (מכינות ,ישיבות ,מדרשות ,מכינות מעורבות ,צבא ,גרעין ועוד) ,ולכן ההתלבטות
רבה וההחלטה קשה שבעתיים .יורשה לנו להציע הצעה תנועתית לשמיניסטים הנפלאים המחליטים
להקדיש את שנת י"ג ללימוד :בפרק הזמן שבין בית הספר לבין השירות הצבאי/לאומי ,הבטיחו לעצמכם,
לנפשכם ולגופכם ,לפחות מעט זמן שבו המוקד יהיה ב'אחר' ולא ב'אני' ,לזמן קצוב בו תתנדבו למען
אחרים ,בין בחינוך ובין בחסד וצדקה .כה לחי!

פורום כפרי הנוער

לאחרונה הצטרפנו אל "הפורום הציבורי של כפרי הנוער והפנימיות בישראל" ,אותו הקים מר אבי נאור.
אבי מקדיש את כל זמנו לפעילות חברתית וקהילתית מאז פרש בשנת  0220מתפקיד נשיא ומנכ"ל אמדוקס
(תפקיד שמילא מאז  .)1991בשנת  ,1990בעקבות מות בנו ,רן ,בתאונת דרכים ,הקים אבי נאור את "אור
ירוק" ,העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל .בשנת  0220הקימו אתי ואבי נאור את קרן אורן לתמיכה
בילדים ונוער בסיכון ,אימצו את כפר הנוער "רמת הדסה" ,וכיום הם מתעניינים באימוץ כפרי נוער
נוספים .בפגישתנו עם הנהלת הקרן הצגנו את  6כפרי הנוער שהוקמו ע"י מייסדי הקבה"ד וחבריהם ,ואנו
מקווים שלאור בקשתנו 'קרן אורן' תחליט לאמץ את "כפר הנוער הדתי – כפר חסידים" ,ותסייע לנו בבנייה
ובמימוש תוכנית אסטרטגית שתיתן מענה לצרכים המתחדשים הן מבחינה חינוכית והן מבחינת התשתיות
הקיימות בכפר .אנו משוכנעים שתוכנית מקיפה תביא לשיפור העשייה החינוכית ,החל מקליטת הילדים
ועד שילובם כבוגרים במדינת ישראל.

הכנס השנתי של התעשייה הקיבוצית

 012מנהלי מפעלים ,יושבי ראש ,מרכזי משקים ובכירים במגזר הכלכלי–עסקי בישראל השתתפו בכנס
השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית ,שנערך בסימן  12שנים להקמת האיגוד .את הכנס כיבדו בברכות שר
התמ"ת ,שלום שמחון; שרת החקלאות ופיתוח הכפר ,אורית נוקד ,ונשיא התאחדות התעשיינים ,צביקה
אורן .יונתן בשיא (מעלה גלבוע) ,יו"ר האיגוד ,עמד בדבריו על המתח התמידי הקיים בין החזון של
הקיבוצים כחברה אלטרנטיבית ,אידיאליסטית ,השואפת ל'תיקון עולם' ,לבין הצורך בחיזוק הבסיס
הכלכלי של הקיבוצים באמצעות התעשייה .לדבריו ,רק מעטים מהקיבוצים בחרו באחד הקטבים,
ובמרבית המקומות צומחת ומתפתחת התעשייה הקיבוצית למרות המתח שבין הצרכים הקיומיים לבין
הרעיון החברתי שבבסיס הקיבוץ .מנכ"ל האיגוד ,אודי בורנשטיין (קיבוץ רביבים) ,עמד על כך שהמחאה
החברתית חידדה את הצורך של התעשייה הקיבוצית להיות מובילה ערכית בכלכלה הישראלית .לדבריו ,על
התעשייה הקיבוצית להניף את הדגל של צדק חברתי ואנושי בצד החתירה הטבעית לרווח ,וזאת על ידי
שמירה על פערי שכר סבירים ויחס הוגן לעובדים .אודי ציין את חשיבות הגישה החדשנית בתעשייה
שבבסיסה – דחיית סיפוקים ורווחים מיידיים לצורך בניית העתיד .המפגש היה נעים והדיון – מעניין!
חנוכיות

בנותי שרות בחנוכה על סביבון מעופרת יצוקה .אני שרתי בילדותי על אותו סביבון ,בהבדל אחד :בילדותי
היו קונים לנו סביבון מעופרת יצוקה ,ואילו היום אין להשיגם עוד .הוא הדין בסביבונים מעץ ,מרובעים
שכתוב עליהם ברור :נס גדול היה פה .פעם סביבון היה סביבון  ...מדוע ,לכל השדים והרוחות ,אין מייצרים
סביבונים הגונים כמו שהיו פעם?
(יורם קניוק" ,עפר ותשוקה")

חנוכה שמח ,חודש מבורך ,שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

