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במלאת עשור לפעילות עמותת י ְָשפֶ ה בתחום הרווקּות בקרב הציבור הדתי-לאומי ,נערך בבנייני
האומה בירושלים כנס רב משתתפים ,שכותרתו" :על רווקּות ,מפגשים ומשפחה" .מזכירות
הקיבוץ הדתי החליטה לחדש את הפעילות בתחום חשוב זה ,ונציגינו נטלו חלק בכנס .כותרות
מעניינות ומושכות את הלב ניתנו לדיונים" :אַ ְת יותר מדי חכמה – אז מה?"; "כשאני הייתי
בגילך" ;"...אני רווק או לא-נשוי?" ,ועוד .ח"כ ציפי חוטובלי-אלון ,שהייתה עד לאחרונה יקירת
המגזר ,סיפרה בהומור על "הרעלת הקפה" ממנה סובלים כל היוצאים לדייטים ,וביקשה מיועצי
י ְָשפֶ ה לחסוך מהרווקים את "ההצעות המלומדות" .השר אורי אורבך ,שבעבודתו הציבורית תומך
ומקדם את פעילות י ְָשפֶ ה ,פתח את הכנס בדברי תורה וחידודי לשון ,והמשיך אחריו הרב אבי
גיסר ,הרב של עפרה ,שאמר" :צריך לדעת להכיל .לדעת שזה חלק ממני .זו לא הבעיה שלו או
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שלה ,אלא שלנו – המשפחה ,בית הכנסת ,היישוב – כולנו צריכים להכיל ולפעול".
מזכירים – מפגש מסכם לתשע"ג
פורוםאלפי

לפני כשבוע נפגשו המזכירים במשואות יצחק ,למפגש מסכם (עשירי במספר) של שנת העבודה
תשע"ג .מדווח אמיתי פורת ,מרכז אגף חברה (כפר עציון)" :סיירנו במשואות בפינת ההנצחה,
וביקרנו בבית הסיעודי שהפך ל'מרכז יום' ומרפאה לחברי משואות .פגשנו את יהודית ליטנברג
מארגון י ְָשפֶ ה (רווקה ודיירת ה"בִּ יצָ ה" הירושלמית) ,ושמענו על סוגיית הרווקּות ועל האפשרות
לשיתופי פעולה עם תנועת הקבה"ד .בהמשך היום התמקד הפורום בסיכום קצר של מועצת
החינוך ומשמעותה לקיבוצים ולתנועה; נסקרו 'הצגות המקרה' שהועלו על ידי המזכירים במהלך
השנה ,ובדקנו מה התקדם/השתנה בינתיים; סיכמנו את תשע"ג במבט אישי וקבוצתי :מה עשינו
השנה ,מה היו הדילמות העיקריות עבורנו ומה המוקד של תכניות השנה הבאה .בהתבוננות פנימה
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אל עבודת הפורום ניסינו לבחון מה לשמֵ ר ומה וכיצד לשפר .בסיום המפגש נפרדנו מהמנחה
הוותיקה של הפורום תמי לס ,והודינו לה על עבודתה המצויינת.
כנס התאחדות מגדלי בקר

בהפקתה המקצועית והמשובחת של אורית נצר (עין הנצי"ב) ,התקיים בירושלים בפעם ה52 -
הכנס השנתי של רפתני התאחדות מגדלי בקר ,עובדי מרכזי המזון ,וכל אנשי המדע ,המחקר
והמנהלה .עשרות הרצאות ניתנו במהלך הכנס ,אך עיקר תשומת הלב ניתנה ל"שיחות הפרוזדור":
מפגשי עמיתים וחילופי ֵדעות בין חברים למקצוע .בשנים שעברו עמד הכנס בצל "מאבק הקוטג'"
והשלכתו על ענף החלב ,אך גם כעת ,לאחר שנתקבל "מתווה לוקר" להסדרת ייצור החלב,
התמקדו השיחות בזעזועים העוברים על הענף שהיה ייחודי ומפורסם ביציבותו .נכון לעכשיו,
עשרות מושבניקים שבבעלותם רפתות קטנות-בינוניות הודיעו על יציאתם מהענף ,וההשלכות על
ענף החלב בפרט ועל ההתיישבות בכלל הן מרחיקות לכת .אחרון אחרון חביב :ברכותינו לרפת
שדמות מחולה על זכייתה במקום השני בתחרות "הרפת המטופחת" .יפה!

עשרות מושבניקים
הודיעו :יוצאים
מענף הרפת

"בונים הורות משמעותית"

ניהולהבחירות לרבנות הראשית ,ובצל המחלוקות הגדולות שהן מעוררות ,נערך בירושלים
כחודש לפני
הכנס השנתי של "רבני צוהר" ,שרבנים וחברים מהקבה"ד נטלו בו חלק .הרב דוד סתיו ,יו"ר
הארגון המתמודד למשרת הרב הראשי האשכנזי ,נאלץ מסיבות פוליטיות לשבת בקהל ולא
לשאת דברים ממרומי הבימה ,ואת מקומו תפס הרב יובל שרלו ,שהתייחס לכותרת הכנס ואמר
בין השאר" :המעשה החינוכי מתנהל היום בשפה רכה ,רוקדת ,לומדת ,ולא פסקנית .שימו לב
שרוב מושבי הכנס הם פאנל של דוברים אחדים ,המציגים ֵדעות שונות ,ובכך יש ביטוי לעולם
הספק בו אנו נמצאים .בשדה החינוך עלינו לשוחח היום בשפת 'הריקוד החינוכי' ,שיש בו מוביל
ומּובָ ל ,שיש בו עבודה קשה אך גם עונג ושמחה ומענה" .הרב אריה הנדלר התמודד עם שאלה
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מוכרת לרבים" :לא קם לתפילה – איך לחנך מתבגרים?" ,והדגיש שמשימתנו היא להביא את
החניך להרגשה שהתפילה היא עבורו צורך ממשי .יונה גודמן התייחס לחופשת הקיץ הנמצאת
בראשיתה ,ואמר" :סולם הערכים יוצא החוצה בקיץ .אנחנו ההורים והמחנכים מקבלים בסוף
הקיץ תעודה שציוניה נכתבים מסדר-יומו ,מעשיו והתנהגותו של הילד שבחופשה".
מחלקה אחת ושלושה דיווחים

שרגא וילק ,מרכז המחלקה לצמיחה דמוגרפית (משואות יצחק) ,מדווח:
קיבוץ ראש צורים – בהצבעה בקלפי שנערכה באגודה הקהילתית של ראש צורים בסוף השבוע
שעבר ,זכה מהלך איחוד הקהילות (הצטרפות תושבי ההרחבה לחברּות בקיבוץ) לתמיכה
ציבורית גורפת 47% .מבעלי זכות ההצבעה השתתפו בהצבעה ,שתוצאותיה הן47% :
מהמצביעים מקרב תושבי ההרחבה ,ו 79% -מהמצביעים מקרב חברי הקיבוץ ,תמכו בהמשך
קידום תהליך איחוד הקהילות על פי המתווה שגובש .כעת נערכים לעריכת 'חוגי חזון' סביב
הנושאים הבאים :מעו ָרבּות חברתית ,ערבּות הדדית וחינוך חברתי .בעז"ה ,לקראת החגים
תיערך ההצבעה לקבלת הקבוצה הראשונה של תושבים ַלחברּות בקיבוץ.
קיבוץ בית רימון – בימים אלו הובאו לקיבוץ – בסיוע החטיבה להתיישבות –  8קרוואנים ,על
מנת לספק למצטרפים דיור זמני לאחר שכל בתי המגורים התמלאו .קיבוץ בית רימון צפוי
להגדיל את מספר החברים באופן דרמטי מ 52 -משפחות לפני מספר שנים לכ 011 -משפחות
כשיושלם תהליך הבנייה והקליטה .בנוסף על כך מוקמת בישוב שכונה קהילתית צמודה של כ-
 011משפחות .התהליך מחייב רגישות רבה לחיבור נכון בין חברי הקיבוץ הוותיקים והחדשים
לבין התושבים שאמנם אינם חברי קיבוץ ,אך הם שותפים מלאים בקהילה .בשבוע שעבר נערך
כנס קליטה נוסף אליו הגיעו מספר לא מבוטל של משפחות מתעניינות ,שלאחר תהליך של בדיקה
ומיון יצטרפו לחבורה שכבר החליטה לקשור את גורלה למקום.
בית ראשון במולדת – במסגרת חיפוש מנועי צמיחה נוספים הבשילו השנה המאמצים לקליטה
מחודשת של משפחות דרך פרוייקט 'בית ראשון במולדת' שבהובלת הסוכנות היהודית .במהלך
חודש אוגוסט  /אלול יגיעו לקיבוץ עין הנצי"ב שתי משפחות ,אחת מצרפת והשנייה מארה"ב,
ולקיבוץ מגדל עוז תגיע משפחה נוספת מצרפת .קיבוץ עלומים וקיבוץ בארות יצחק הביעו את
נכונותם להצטרף לפרוייקט ,ומספר משפחות פוטנציאליות בוחנות את הנושא ביחד עם הסוכנות
היהודית.
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