ב"ה ו' חשון ,תשע"ד

שלום לכולם,

סיור "הפורום" בהודיות

מר שמואל אבואב ,מנכ"ל עמותת 'אור ירוק' ו'קרן אורן' ,שכיהן בעבר כמנכ"ל משרדי החינוך והבינוי
והשיכון וכראש מועצת קריית טבעון ,עמד בראש משלחת מכובדת של ראשי "הפורום הציבורי לכפרי
הנוער והפנימיות בישראל" שביקרה בתחילת השבוע בכפר הנוער הדתי "הודיות" .לאחר שמיעת סקירות
מאלפות ממנהל הכפר ,מנהל בית הספר שבכפר ,מנהלת הפנימייה ,מרכזת השירות הסוציאלי ומפקדת
מגמת המשטרה ,יצאו המבקרים לראות את הכפר בהדרכת בנות ובנים חניכי הכפר ,כשגולת הכותרת היא
אורוות הסוסים ,בה מגדלים ,מאלפים ומטפחים ילדי הכפר את דור העתיד של הסוסים הדרושים
למשטרה .בשיחה חפשית עם ילדי הכפר ,הרחק מאוזנם של המנהלים ,סיפרו החניכים על אהבתם הגדולה
ל"הודיות"" :אנחנו מרגישים שאוהבים אותנו ,מתעניינים בנו ועושים הכל שנצליח ,וזו הרגשה נפלאה!".
המעבר לבארות יצחק

המזדמן לרחוב דובנוב בתל-אביב יראה מרחוק את עבודות הבניין הנעשות בבית מס'  ,7ומי שייכנס פנימה
יראה עשרות קרטונים מלאים בקלסרים וציוד משרדי .מזכירות הקיבוץ הדתי החלה באריזת המשרדים
לקראת המעבר הממשי לבארות יצחק .במקביל נמשכת במרץ עבודת התכנון המפורט על שימור "הצריף
השבדי" שבו יתמקם אגף חברה ,ועל "המבנה היביל" שישמש את מזכירות התנועה ,אגף המשק והנהלת
החשבונות .בתקופה הקרובה ,עד לסיום תהליך הכנת המבנים בבארות יצחק ,תפעל הנהלת החשבונות של
התנועה בקומה השנייה של 'בית שפירא' שבבארות יצחק ,והעבודה השוטפת של הפעילים תתנהל בעזרת
הרבה רצון טוב ואלתורים של כולם ,ברחבי הארץ .ישיבות המזכירות הפעילה יתקיימו כסדרן במועדון
בארות יצחק ואנו תקווה שהתהליך יתקדם בקצב הרצוי ויוליד פירות של צמיחה והתחדשות.
כנס צמיחה דמוגרפית

ביום שלישי הקרוב ,י"א מרחשון ,51.51 ,יתקיים אי"ה באולם האירועים שבקיבוץ בית רימון ,הכנס השנתי
של המחלקה לצמיחה דמוגרפית בתנועת הקיבוץ הדתי .בכנס שכותרתו קליטה לקיבוץ – קליטה לערכים,
נדון ,נשוחח ונשמע על קליטה סביב שיח ערכי ( ולא סביב שאלת זכויות חובות שיוכים ,כדאיות ויתר מרעין
ובישין) .בין המשתתפים בכנס – דני מירז  -מהמרכז למנהיגות בקהילה שידבר על קליטה לקיבוץ בדור ה,Y
שמשון ליבמן ,מנכ"ל דרך ערך שיעסוק בסוגיית שמירת ה  DNAהקהילתי בתהליך הקליטה ,וקבוצת 'ברגע
זה'  -תאטרון פלייבק שתציג סוגיות קליטה בדרכים תאטרליות .לכנס מוזמנים בעלי תפקידים ,נקלטים
בקיבוצים ובישובים ,וחברים מן השורים המזדהים עם פעילת הקליטה .הכניסה חופשית אך נשמח אם
הבאים יירשמו אצל עדנה במזכירות התנועה  , 106175711 -על מנת שנדע להיערך בהתאם.

החלטת ניר עציון – מתחדשים

לאחרונה התקבלה שורה של החלטות משמעותיות בניר עציון .בתום תהליך חברתי ארוך נתקבלו החלטות
הקובעות את אופן קליטת חברים חדשים ,זאת לאחר מספר שנים בהן לא התקבלו חברים חדשים למושב.
הניירות שהתקבלו ברוב של  ,30%הם בעיקר מסמכי עקרונות המסדירים את נושא קליטת החברים
החדשים ,מסמך עקרונות על המשך קידום שיוך הדירות ,ומסמך עקרונות על קידום תהליך של שיוך נכסים
במשק ,כל זאת לאחר שאושרה באסיפה הגדלת פנסיית המטרה לחברים (בפריסה ל  7שנים) .בימים
הקרובים יוקמו צוותים שיטפלו ויקדמו כל אחד מהנושאים הללו עד שתושלם המשימה .אנו מאחלים לניר
עצי ון הצלחה בתהליך ,תוך שמירת המרקם העדין בין החברים ובסופו של דבר – צמיחה והתפתחות.
ימי הכשרה למדריכי מדרשת תורה ועבודה

בימים י"א-י"ג בתשרי קיימנו במרכז הרצוג שבקיבוץ עין צורים קורס הכשרה ל 51-מדריכים חדשים
שהצטרפו לעשרות מדריכי מדרשת תורה ועבודה הותיקים .נפגשנו עם דמויות שונות כגון ד"ר חנה פרידמן,
הרב יצחק בן דוד ודמויות נוספות אשר העמיקו איתנו את הדיון והבירור של דרכנו כחברה בכלל וכמדרשה
בפרט .העשרנו את ארגז הכלים הפדגוגי והחינוכי שלנו בעזרת חיליק אברג'ל ועוד .אנו שמחים על
ההתרחבות המתמדת של מעגל השותפים ו הפעילות של המדרשה ומזמינים מכאן אנשי חינוך להצטרף
לעשייה המשמעותית ,לבחור נושא מתאים לחניכים ולתלמידים ולאפשר לנו לבנות יחד איתכם תכנית
המותאמת לכם בדיוק .להתקשרות( 1177771775 :לימור).midrasha.tora.avoda@gmail.com ,
כנס הנהגות הקיבוצים

במעלה החמישה התכנסו השבוע למעלה מ  711מנהלים ,בעלי תפקידים מובילים מכל רחבי התנועה
הקיבוצית ,לשלושה ימים של למידה ומחשבה משותפת על העתיד ,כשסיסמת הכנס – 'עם הפנים לעתיד'.
התחומים שנדונו בכנס רבים ומגוונים ובהם  :אתגרי השעה ,זהות הקיבוץ החדש והוותיק ,התהליכים
הנדרשים לחיזוק הערבות ההדדית ,יתרונות הקואופרציה בעת הזו ועוד ...מעבר לנושאים הרבים שנידונו
ניצבות מספר שאלות יסוד והן :מה יש לקיבוצים ולתנועה לתרום כיום לחברה הישראלית ,מה השליחות
שלנו במרחב? מהם הערכים המשותפים של התנועה הקיבוצית? מהו האיזון החדש בין יחיד וחברה? איך
שומרים על חי רותו ואחריותו של היחיד לצד חשיבותו וכוחו של היחד והקהילה? ועל מה נכון להאבק .לצד
העיסוק המתבקש גם באינטרסים המשותפים נשמעו בכנס הדים חזקים של שיח ערכי ותודעת אחריות
ושליחות חברתית .רגע מיוחד היה כשאורי מרגלית ????? ,קרא לפתח את המימד הדתי ביחסו של האדם
חבר הקיבוץ .חינוך לאמונה בכנס של התק"צ? כנראה שהמשיח בדרך...
שבתות עיון ונופש

טרם יבשה הדיו ,וכבר נסגרה ההרשמה לשניים מארבעה סופי השבוע שהוצעו לחברי הקיבוץ הדתי .כרגע
ישנה אפשרות להרשם רק לסופי השבוע במעלות (פר' וארא) ובאלמוג (פר' משפטים) .ההרשמה אצל עדנה
במזכירות הקבה"ד–  106175711או דרך אתר הקיבוץ הדתי והיא על בסיס מקום פנוי .הקודם – זוכה!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

