ב"ה ,כ' שבט תשע"ג

שלום לכולם,

פרידה משרת החקלאות
בישיבת ראשי "הארגונים הכלכליים הקיבוציים" נערכה פרידה רשמית מח"כ אורית נוקד ,שרת החקלאות ופיתוח
הכפר בשנתיים האחרונות .אורית השכילה להשאיר בתפקיד את יוסי ישי ,המנכ"ל הוותיק והמנוסה של המשרד,
וכך זכתה לליווי מקצועי בכל השלבים של קבלת החלטות .בפגישה צויינה עמידתה האיתנה של אורית לצידם של
החקלאים ב"מאבק החלב"; שמירתה על קשר חברי ,ישיר ופשוט ,עם אנשי ההתיישבות והחקלאות; נכונותה
התמידית לשמוע את הקולות מהשטח ולהתחשב בעמדתם; והצבת בראש סולם העדיפויות את הטיפול ארוך הטווח
בתדמית החקלאות והחקלאים .מיד לאחר שהתמנתה אורית לשרת החקלאות נפגשנו עמה ,וביקשנו ממנה למצוא
דרכים להחזרת עטרה ליושנה ,עת היו המתיישבים "מלח הארץ" והחקלאות "מפריחת השממה" .שמחנו לציין
בפגישת הפרידה שתקציבים ראשוניים וניצנים ראשונים בתחום זה החלו להיראות.
ספיחי בחירות
האם יש לדמוקרטיה יסודות ביהדות? האם יש קשר בין קיבוץ לדמוקרטיה? תלמידות מדרשת עין הנצי"ב עסקו
בנושאים אלו ביום הבחירות ,במסגרת פועלנו לחבר צעירים לתנועה ולערכיה .במפגש שהתקיים ביום הבחירות
למדו הבנות בחברותות ,ושמעו שיחה מאמנון שפירא (ט"צ) ,על הסוגיות היסודיות של "יהדות ודמוקרטיה".
בשיתוף פעולה עם הרב יצחק בן דוד ,ראש המדרשה בעין הנצי"ב ,נקבעה סדרת מפגשים לתלמידות המדרשה על
ערכי הקיבוץ הדתי ודרכו .בין השאר מתוכננים מפגשים על התחדשות יהודית ,עבודת אדמה ,שיתוף ,שוויון ועוד.
שמנו לב שצעירות וצעירים רבים עוברים בקיבוצינו ונמצאים בתוכנו במשך תקופות ארוכות ,אך כמעט ואינם
נחשפים ולומדים על דרכנו ,אורחות חיינו ,ערכינו ועולמנו הפנימי .לפני שנות דור היתה זו דרך הצמיחה המרכזית
של הקיבוץ ,ונראה שיש ערך רב לשוב ולחשוף צעירים באופן מעמיק ורציני למשנת תורה ועבודה ולמסלול הגשמתה
בקיבוץ .אנו תקווה שניסיון זה יעלה יפה ,ויופעל גם בשאר מוסדותינו.
"שילוב משלב"
ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע פותחת בשנת הלימודים תשע"ד תוכנית חדשה" :שילוב משלב" .בתוכנית
ישתתפו בוגרי כיתות תקשורת וכיתות רגשיות מבתי ספר דתיים .לכל תלמיד תותאם מערכת יומית .התוכנית
תתחלק לעבודה בשעות הבוקר ,ולימוד בחברותות עם תלמידי הישיבה ושיעורים עם הצוות בשעות אחה"צ/ערב.
כמו כן כל תלמיד ישתתף בחוג פרטני אשר הוא מעוניין בו .למשתתפים תוצע משפחה מאמצת בישוב .התוכנית
תלווה על ידי אנשי מקצוע .לפרטים נא לפנות למשרד הישיבה .40-2074846

"שיר למעלות"
את השבת הקרובה יעשו בעז"ה  04משפחות של חברי הקיבוץ הדתי במלון "שיר למעלות" הסמוך לישיבת ההסדר
שבעיר מעלות ,ובכך נסיים בשעה טובה את "שבתות עיון ונופש" של חורף תשע"ג .השנה קיימנו  0סופי-שבוע ,בהן
השתתפו כ 044 -חברים וחברות .אנו מודים על המשובים החיוביים מהמשתתפים ההולכים ומתרבים משנה לשנה.
המזכירות הפעילה בשדה אליהו
במסגרת סבב הביקורים של המזכירות הפעילה הגענו השבוע לשדה אליהו .על הביקור ניצח מזכיר הקיבוץ ,חבר
המז כ"פ (לשעבר) יהושע מוזט ,והדבר ניכר משלב ההכנות ועד לסיכום בערבו של יום :על שולחננו הונחו חוברות
"תוכנית העבודה" של הנהלת הקהילה  +דפים המציגים נושאים שהועלו על ידי החברים ב"מרחב הפתוח" שנערך
בקיבוץ כשבוע לפני-כן ,בהשתתפות עצומה של החברים וסוכם כהצלחה גדולה .הפגישה הראשונה ,שקדמה לסיור
המסורתי בקיבוץ ,היתה עם הצוות המרשים של החינוך הבלתי-פורמאלי :צוות גדול וחזק! סוגיית העיסוק בערכי
תנועת הקיבוץ הדתי במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי עלתה על שלחן הדיונים והיא מצאה אוזן קשבת בקרב
המדריכים ורצון לשיתופי פעולה .בהמשך נחשפנו לנפלאות מפעל "ביו-בי" על כל מחלקותיו ,ולאחר תפילת מנחה
במניין הגדול המתקיים בצהרי כל יום בפאתי חדר האוכל ,וסעודה ממטעמיו של "קפה בשדה" – בית קפה ומסעדה
חלבית הפועלים במסגרת יזמות "ביו תור" ,נפגשנו עם הנהלת הקהילה ומרכז המשק וקיבלנו תמונת מצב מפורטת
על פעילות כלכלית חברתית וערכית הנעשית בקיבוץ .בשעת נעילה שוחחנו עם חברים ותיקים וצעירים על פועלה של
מזכירות התנועה ,והנושא המרכזי שהועלה הוא הקשרים בין התנועה לקיבוץ .היה מחכים ,מעניין ,נעים ומאתגר.
תודה למשתתפים וליהושע על הכנסת האורחים החמה.
יג"ל – סבב ביקורים
לאחרונה סיימנו סבב ביקורים ושיחות בגרעיני יג"ל :יפתח-אבנת (מסגרת חינוכית-לימודית לנוער נושר מבתי
הספר הדתיים הנמצאת בצפון ים המלח) ,גרעין מעיין (הפעלת מועדוניות וחינוך בלתי-פורמאלי בבית שמש),
מתנדבי "בית נועם" (סיוע לבוגרים בני  64ומעלה עם מוגבלויות שונות ,בקריית אונו) ,וגרעין מדריכים בפנימיית
המדור הדתי במקווה ישראל .בהתאם להחלטת המזכירות המורחבת נמשך "מפעל" היג"ל בשיתוף פעולה עם בני
עקיבא ,תוך שימור האיכות והייחודיות שיצק בו הקיבוץ הדתי .את התרשמותו מהביקורים סיכם זיו כרמל
(מחלקות ביטחון וחינוך ,טירת צבי) במילים קצרות" :באתי לחזק ויצאתי מחּוזק!" .דוד גדיש ,המרכז את גרעיני
יג"ל מטעם בני עקיבא והקבה"ד ,דיווח על התעניינות גוברת ביג"ל ,הן בצד ההיצע – בנות ובנים בכיתות י"ב
המעוניינים להתנדב לשנה לפני השירות ,והן בביקוש – מוסדות חינוך ורווחה המבקשים שנפנה אליהם גרעין יג"ל.
"הפורום" מבקר בכפר הנוער הדתי
מר אבי נאור ,יו"ר הפורום הציבורי של כפרי הנוער והפנימיות בישראל ,ומר שמואל אבואב ,מנכ"ל הפורום ,ערכו
ביקור בכפר הנוער הדתי (כפר חסידים) ,במטרה לבחון את אפשרות פריסת חסותם על הכפר .חברי הפורום הינם
תורמים פרטיים ,ראשי קרנות ובעלי עניין לקידום התחום החברתי ,הפועלים יחדיו לפיתוח וחיזוק כפרי הנוער
והפנימיות .מטרתם המרכזית הינה מתן מענה לצורכיהם המגוונים של בני הנוער ,שיאפשר הוצאתם ממצב הסיכון
והשתלבותם בהצלחה במעגלי החיים ובחברה הישראלית .במהלך הסיור בכפר ,ובדיון המשותף ,דיברנו על הפניית
משאבים ותקציבים שיאפשרו ביצועה של תוכנית חומש אסטרטגית ,ותוכנית הדרכה שתחזק את היכולות
הניהוליות והמקצועיות של אנשי הכפר העוסקים בחינוך ,הוראה ,אחזקה וניהול.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

