ב"ה ,ח' אייר תשע"ג

שלום לכולם,

מנדלי מוכר ספרים

בתוך שבוע הצלחנו להעביר לחברים המעוניינים קרוב ל 055 -מחזורי יום העצמאות שיצאו לאור בעריכתם
של הרב ד"ר בני לאו וד"ר יואל רפל .אנו מתנצלים על כך שלא הצלחנו להדביק את הביקוש ,והזמנות
שהגיעו באי חור לא נענו .בשמחה נספק הזמנות נוספות לקראת יום ירושלים הבעל"ט .גם הפעם :כל
המקדים והקודם – זוכה!

מישיבת מזכ"פ

אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות הביאו את חברי המזכירות הפעילה לשנות את היום
והמקום הקבועים לישיבות המזכירות הפעילה ,ולקיים את ישיבתם השבועית בקבוצת יבנה .תודתנו נתונה
להנהלת המדגריה שאירחה אותנו ברוחב לב בחדר הישיבות המפעלי .לאחר דברי התורה ,שעסקו במנהגים
והלכות יום הזיכרון ויום העצמאות שהנחיל בית הקיבוץ הדתי לעם ישראל ,הציג איציק שפרן (משמר
העמק) ,רכז המחלקה לצמיחה דמוגראפית בתנועה הקיבוצית ,את נתוני הסקר שערכה מחלקתו לפני כחצי
שנה .מהסקר מתברר שמתוך  832קיבוצים שנכללו בו 971 ,הם קיבוצים מתחדשים 82 ,שיתופיים ,והיתר
נמצאים בצורות משולבות ומורכבות של אורחות חיים .נתון נוסף 987 :קיבוצים קולטים לחברּות מלאה
בקיבוץ מתחדש 88 ,קולטים לחברּות מלאה בקיבוץ שיתופי 6 ,אינם קולטים כלל ,והשאר בתהליכי קבלת
החלטות בתחום הקליטה .המגמה המרכזית ברורה :קיבוצים שהתלבטו כיצד להמשיך ולקלוט חזרו
לקליטה לחברּות מלאה  ,ועזבו את הסדרי העצמאות הכלכלית והתו ָֹשבּות .מגמה נוספת עולה מתשובות
לשאלה אחרת :תהליך הקמת שכונות הרחבה קהילתית נעצר ,ושלבי ב  +ג של ההרחבות הוסבו מהרחבה
קהילתית ,לקליטה לחברּות מלאה .היה מעניין לשמוע ,ולהשליך את הדברים על משפחת הקבה"ד!
הפורום בנווה עמיאל

למחרת יום העצמאות הגיעו ראשי "הפורום הציבורי של כפרי הנוער והפנימיות בישראל" לביקור בכפר
הנוער נווה עמיאל .כידוע ,הכפר הוקם ע"י הקיבוץ הדתי וחבריו בשנת  ,9108בסמוך למושב שדה יעקב,
והוא נועד לקליטת ילדי עליית הנוער והרווחה שלא נמצאה עבורם מסגרת חינוכית-טיפולית מתאימה.
בשנים האחרונות עומד דובי מילר (מעלה גלבוע) בראש הוועד המנהל ,וחברים נוספים מהקבה"ד הינם
חברי הנהלה .בתחילת השנה נכנס עדיאל בר-שלום לניהול הכפר ,ורוח חדשה החלה לנשב בכל העשייה
החינוכית והטיפולית .עדיאל ,שהיה רכז מחלקה בהנהלה הארצית של בני עקיבא ,הביא עימו
אידיאליסטיות ונכונות ביחד עם יכולות הדרכה גבוהות ,והוא מדביק את כל הצוות המסור בהתלהבות
המוכרת מבני עקיבא .התחושה הכללית היתה שכדאי וראוי לסייע לכפר בהתמודדות שלו עם בני הנוער,
שעבורם זו ההזדמנות האחרונה – פשוטו כמשמעו – להתחבר לחברה במדינת ישראל ,ולהיות אזרח חיובי.

השתלמות ביטוח למנהלים

כ 35 -חברים ,מרוב ישובי הקיבוץ הדתי ,התכנסו בבארות יצחק ליום הראשון של ההשתלמות בתחום
הביטוח המיועדת למנהלים .המשך ההשתלמות צפוי להתקיים בשבוע הבא .את ההשתלמות יזם ואירגן
אגף המשק בראשות צביקי פורת (עלומים) וידידיה צור (עין הנצי"ב) .תוכן הקורס וההרצאות הוכן ע"י
ראובן קמיל מסוכנות הביטוח 'שדמה' ,ואריה הרמן מנכ"ל ביטוח חקלאי .מדווח ידידיה :ההרצאות היו
מעניינות מאוד ,ומטרתן לתת כלים למנהלים בקיבוצים כך שיוכלו לנהל נכון את הביטוח בקיבוץ ,ולדאוג
שהקיבוץ יהיה מבוטח בצורה ראויה ובעלויות סבירות .ההשתלמות מיועדת למרכזי המשק ,גזברים ,מנהלי
קהילה וחברים נוספים .הנושאים שעלו בהרצאות היו מקצועיים וממוקדים ,וביניהם :אובדן תוצאתי
כתוצאה מאירוע ביטוחי ,עבודה נכונה מול קבלנים ושוכרים ,ביטוח רכוש ,חבות המוצר ונושאים נוספים.
ביום העיון ניתן דגש להתנהלות בעייתית בחלק מהקיבוצים בעת השימוש בכלי רכב דו-גלגליים ללא
רישיונות מתאימים ,והייתה התייחסות נקודתית לשאלות ביטוחיות העולות מהשימוש הרחב בקלנועיות.
מועצת חינוך

עוד חודש וחצי נותרו עד לקיומה של מועצת החינוך בסעד ,וההכנות בעיצומן:
במזכירות הפעילה נשלמות ההכנות המנהלתיות .הדיונים מתמקדים בבעיות ובאתגרים הניצבים בפני
מערכות החינוך הפורמאליות והבלתי-פורמאליות ,ובגיבוש עמדה כלפי הצעות העולות מן השטח .ישנן
הצעות לפעולה בתחום הכשרת המורים וצוותי החינוך ,וכן רעיונות לפתיחת מסלולי לימוד ייחודיים בבתי
ספר על-יסודיים תנועתיים .הצעות נוספות שהגיעו כבר לשולחנה של המזכירות הפעילה כוללות יוזמה
להעמקת והרחבת לימוד תורה בקרב חברים וצעירים ,הקמת גרעיני מחנכים בתוך הקיבוצים ועוד.
בתוך הקיבוצים מתקיימים דיונים בפורומים שונים .המזכירות הפעילה מחזקת את ידי החברים שלקחו על
עצמם לקדם את המהלך בקיבוצים וממתינה להצעות שיגיעו מהם ,וקוראת לצוותי ההכנה שעדיין לא
החלו בכך – לפעול ולקדם את התהליך.
על מנת לקדם את השלב הבא ,הוא שלב בחירת נציגי הקיבוצים שיהיו צירים במועצה ,אנו קוראים לכל
המעוניינים להציג את מועמדותם ולהיות שותפים בהכוונת העשייה החינוכית של תנועת הקיבוץ הדתי.
כזכור ,בערב שבין שני ימי המועצה נקיים מושב חגיגי ובו נקבל לתנועה את הישובים שהצטרפו אלינו
בשנה האחרונה כחברים מן המניין – ניר עציון ושדמות מחולה ,וכישובים עמיתים – בני דרום ,בית יתיר,
כרמל ומעון.
מי שמעורב ועושה ,הוא זה שישפיע על דמותו של החינוך בתנועת הקיבוץ הדתי .רישמו לפניכם :נפגשים
בימים שני  +שלישי ,י"ח  +י"ט בסיוון 82 + 87 ,במאי ,בסעד.
מועצת החינוך של תנועת הקיבוץ הדתי קוראת לכם!
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

