ב"ה י"ג חשון ,תשע"ד
א

לכולם,לכולם,
שלום שלום
הנוער חוזר לכיכרות

תנועות הנוער הכחולות שעשו בשנתיים האחרונות צעד ענק לכיוון הציבור הימני והדתי תוך
מאבקים עם לא קטנים עם גורמים בשמאל ,ייסדו עצרת זיכרון ליצחק רבין שמסריה" :לא לרצח –
כן לדמוקרטיה!" .למאמץ כן זה נענו בני נוער מתנועת הקיבוץ הדתי וכ 05 -צעירות וצעירים נטלו
בה חלק במוצ"ש האחרון .כבשנה שעברה ,מצאנו עצמנו כמיעוט דל בקרב ים של חולצות כחולות,
ואולם ,ניכר היה שכל הסובבים מקבלים את נוכחותנו באהבה וברצון .בני הנוער הרימו את דגלי
התנועה בגאון ודאגו להפגין נוכחות .פה ושם חלחלה ללב תחושת אחריות וייצוגיות של כלל
הדתיים ,ושוב אנו יכולים לומר שדגלנו נישא ברמה והיווה עוגן יציב לדתיים המעטים שהשתתפו
בעצרת ,כולל מספר חברי בני עקיבא שנצמדו אלינו והתקבלו באהבה .חוויית המיעוט לרוב אינה
נוחה ובעצרת היא הומחשה לנו היטב .נדמה שטוב מדי פעם לצאת מהבועה הקהילתית ולדעת את

מדריכי התיכון זכו
בהזדמנות חינוכית
נהדרת וחד פעמית

החברה הסובבת אותנו .כל כך מעטות הן ההזדמנויות לקיים עם חניכינו שיח פוליטי ולבטא
אמיתית במתרחש בעם ישראל .יבורכו מדריכי/ות התיכון שהגיעו וזכו בהזדמנות חינוכית
מעורבותאלפי
נהדרת וחד פעמית .ז ו היתה עוד אחת מהחוויות הנחקקות בלב ומנחילות בגופו של החווה אותן
אהבה לערכי חירות ,שוויון ערך האדם ומעל כולם – ערך החיים!
קליטה לקיבוץ – קליטה לערכים

השבוע התקיים בקיבוץ בית רימון הכנס השנתי של המחלקה לצמיחה דמוגרפית בקיבוץ הדתי.
מדווח שרגא (משואות יצחק) מנהל המחלקה לצמיחה דמוגרפית בתנועת הקיבוץ הדתי :בכנס
השתתפו כ 05-חברים מכל הקיבוצים .במהלך היום נידונו והוצגו סוגיות שונות סביב הנושא
"קליטה לקיבוץ – קליטה לערכים" .פתחנו את הכנס בברכת המזכיר החברתי של קיבוץ בית
רימון – נועם פרינס .בהמשך דיברו :אמיתי פורת (כפר עציון) ראש אגף החברה בתנועה אשר הציג
את המשוואה בין צורך לערך; יואב אריאל מנהל חבל הצפון של החטיבה להתיישבות שהציג את
ההיבט האזורי של צמיחה דמוגרפית; ניב תורן יו"ר קיבוץ בית רימון שהציג את ההיבט המקומי;
לימור ספראי (מעלה גלבוע ,רכזת מדרשת תורה ועבודה) שהציגה את תוצאותיו של סקר בנושא
תהליכי הקליטה בקיבוצים; דני מירז מ"שדמות" ש הציג סקירה סוציולוגית סביב סוגיית הקליטה
בדור ה ,Y-ושמשון ליבמן מנכ"ל "דרך ערך" ,מנהל קהילות בקיבוצים ויו"ר המטה לשחרור גלעד
שליט (לשעבר) ,שדיבר בנושא "המאבק על הערך" .קינחנו בסדנא מונחית על ידי קבוצת התיאטרון
– 'ברגע זה' ,אשר ביחד עם הקהל בנתה סיטואציות שונות המעוררות למחשבה בנושא פעילות
הקיבוצים בסוגיות הצמיחה הדמוגרפית .תם ולא נשלם .תודה רבה לקיבוץ בית רימון על האירוח
המושלם ,תודה לכל אלה שבאו ולקחו חלק ,וברכות מכולנו להמשך צמיחה והתחדשות.

סיטואציות מעוררות
למחשבה בסוגיות
הצמיחה הדמוגרפית

שלב נוסף באיחוד קהילות קיבוץ ראש צורים

ניהולהאחרון התקיים בקיבוץ ראש צורים ערב הסברה למועמדים הראשונים של שלב
ביום ראשון
יישום איחוד הקהילות בקיבוץ (הפיכת תושבי ההרחבה לחברי קיבוץ ויצירת קהילה בעלת מעמד
אחד) .לערב הגיעו נציגים מ 84 -משפחות אשר חתמו על טופס ההצטרפות כמועמדים לקיבוץ (כ-
 05%מחברי האגודה הקהילתית) .מעבר לצעד הפורמאלי ,החתימה מהווה הצהרת כוונות ומתן
אור ירוק להמשך התהליך .במהלך המפגש שמעו הבאים מפי עו"ד תמיר סלע הסברים אודות
מסמך ההצטרפות לחברות ,ורו"ח גלעד אילן הרחיב בדבר תהליך האבחון הכלכלי שהמועמדים
צריכים לעבור כדי לעמוד בכללי הערבות ההדדית המחויבים בתקנות הרשם ובתקנון הקיבוץ
המתחדש .מורדי שבט ,מזכיר הקיבוץ ,תיכלל בין הדברים והציג את השלבים להמשך .שרגא
וילק (משואות יצחק) ש מנהל את התהליך מטעם התנועה מוסר שעם קבלת האמון מרוב
התושבים אנו תקווה שמשפחות מתלבטות נוספות יחליטו להצטרף למהלך .השלמת התהליך עד
לקבלת  05המשפחות הראשונות לחברות צפויה להתרחש עד סוף השנה האזרחית.
מפגש מדריכים

השבוע הודלקה "המדורה הצפונית" בקיבוצי העמק .בגלריה שבשדה אליהו יתכנסו מדריכות
ומדריכים בחינוך הבלתי פורמאלי ,רכזים ומחנכים ,מטפלות ומטפלים ושאר שותפים לעבודה
החינוכית בקיבוצים ,לטובת שיח חינוכי – ערכי – קיבוצי .בכוונתנו להתכנס מדי שבועיים-חודש
למפגש לימודי על משנת תורה ועבודה ,על דרך הקיבוץ הדתי ועל אתגרי החינוך העומדים בפנינו.
במפגש נלמד ונעמיק ,נחליף רעיונות ומחשבות ונחפש שותפויות בין מערכות החינוך בקיבוצים
בצפון .המפגשים יישאו אופי של בית מדרש והמשתתפים יובילו במשותף את הדיונים והתכנים.
מחנכים המעוניינים להצטרף מוזמנים בשמחה .בקרוב יודלקו מדורות נוספות גם בגוש ובקיבוצי
הדרום .ובהזדמנות זו מצורפת גם תכנית הנוער לחודשיים הקרובים – עוד סוג של מדורות
תנועתיות שמטרתן להפיץ אור וחום על סוגיות ערכיות ורלוונטיות:

\\

שבת שלום
\

נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

מקוים שמשפחות
נוספות יחליטו על
הצטרפות למהלך

