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מפגשי מדריכים – מדרשת תו"ע

לאחרונה התחדשו מפגשי צוות מדרשת תו"ע 2אחת לחודש מתכנסים בירושלים עשרות מדריכי המדרשה,
אליהם מצטרפים צעירים נוספים ,למפגש חברתי ורעיוני בו עולה לדיון סוגיה המעסיקה את העולם הציוני-
דתי ואת החברה הישראלית 2במפגש האחרון למדנו שמבחינה הלכתית ,כמו בסוגיות הלכתיות רבות ,יש
אפשרות להכריע לכאן או לכאן ,והרבה תלוי בהנחות מוצא של הפוסק 2למדנו על קשיים הנערמים לפני
המבקשים להתגייר ,ו בהמשך התלבטנו האם יש לגשת לסוגיות כאלו דרך הנתיב ההלכתי הצרוף או שיש
צורך לצרף את האינטואיציה ותחושת הבטן ,שלעיתים מתהפכת ומוצאת עצמה בקונפליקט מול
"היהדות" 2סיכמנו שהדרך הראויה והנכונה היא להחזיק בשולי גלימתו של הרב קוק שקבע כי "אסור לה
ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה" ,ולא לוותר על שיקול הדעת
ותחושות הבטן במכלול השיקולים  2צעירות וצעירים המעוניינים להצטרף למפגשים (הטעימים )222מוזמנים
בשמחה ליצור קשר עם עמרי ,רכז ההדרכה של המדרשה –  ,.1.-1115113ויוכנסו לתפוצה הדוא"ל2

פגישת רכזי חינוך

פורום רכזי חינוך קיים השבוע את פגישתו השנייה לשנה זו ,בהנחייתה של נורית סבירסקי 2מדווח זיו
כרמל" :פתחנו את הבוקר בקריאה מדבריו של הרב אברהם צוקרמן ז"ל ,שהלך לאחרונה לעולמו ,תלמיד
חכם עצום ואיש חינוך חד ומנוסה ,שהתווה לנו דרך משמעותית שעלינו ללמוד אותה וממנה 2הפורום
הקדיש את הפגישה לשני נושאים מרכזיים :שאלת תפקידו של רכז החינוך  -האם זו בחירה לקדנציה או
שמדובר בתפקיד מקצועי? כזכור ,עסקנו בנושא זה רבות לקראת המועצה ובמועצה עצמה 2הנושא השני
שהועלה הוא תפקידו של רכז התיכון ודמותו של המדריך – מה הן הצפיות והדרישות מהשניים? בחלק
השני קיימנו סדנה בהנחייתה של לימור ספראי בנושא "מערך לעשיה" 2מאחר שהחלטנו להתמקד השנה
בנושא התוכן ,בדקנו איך ניתן לפתח ערך לכדי תוכנית עבודה מעשית 2זו רק ההתחלה ובעז"ה נמשיך
לעסוק בתחום זה לאורך השנה כולה 2אין לי ספק שמערכות החינוך שלנו כולן מתבססות על כוח אדם
איכותי ,שהוא הליבה והיסוד האיתן עליו ניתן לבנות דברים נוספים ואותו צריך לטפח"2
השתלמות מקצועית למנהלים

ביום שלישי התכנסו בבארות יצחק מנהלי קהילה ,מזכירים ,מרכזי משק ויו"רים ,ליום השתלמות
מקצועית למנהלים בקבה"ד 2ביום זה עסקנו בבניית תכנית עבודה לקיבוץ ,ובגישור ובניית הסכמות
בקהילה 2בחלק של בניית תכניות העבודה הציגו היועצים ניתאי קרן וזיו מצליח את חשיבות העבודה על
היחסים הבינאישיים בתהליך ,לצד העבודה הסדורה על ציר המשימות 2הוצגה החשיבות של שיתוף
ההנהלה ,מנהלי הפעילויות ,הענפים והציבור ,וכן הוצגו שיטות שונות לשיתוף זה (דיווח ,התייעצות,
האצלת סמכויות ,פינוי מקום ליוזמות הציבור ,בקשת משוב ,דיון משותף בשיטות שונות על הייעוד ,החזון,
המטרות ,היעדים) 2נבחנה חשיבותה של תכנית המתחשבת בצרכים ובמשאבים ,אך לא שוכחת לשאול את
שאלת הערכים :לשם מה? בחלקו השני של היום ,בהנחיית אורנה לב וניצה נבון מ"גבים" ,התנסינו
בסימולציה של גישור בין מנהל קהילה לבין חברים 2במהלך ההתנסות הודגשה החשיבות של דיון על צרכים
ורצונות (=אינטרסים) ולא רק על עמדות ,ועיסוק בשאלה "מה חשוב לך במיוחד ולמה" ,כבסיס להשגת
הסכמות בקהילה ולגישור בין עמדות2
מאבק על מכסות החלב

הזעזועים בענף החלב – נמשכים 2במשרדים החדשים של הארגונים הכלכליים הקיבוציים שבקיבוץ
נחשונים ,התאספו השבוע נציגי רפתני הקיבוצים ,ביחד עם מנהלי הארגונים ומזכירי התנועות הקיבוציות,
לדיון מתוח על "מסמך מאיר צור" ,הנלווה ל"מתווה לוקר" 2כזכור ,המחאה החברתית הביאה את
הממשלה לשורה של החלטות שמטרתן הורדת יוקר המחייה ,ואחת המרכזיות שבהן היתה חיסול רפתות
קטנות והורדת "מחיר המטרה" אותו מקבל הרפתן עבור החלב שהוא מייצר" 2מסמך מאיר צור" ,שהוא
מזכ"ל תנועת המושבים ,מבקש להקל על רפתני המושבים את המעבר למתווה החדש ,אך בו זמנית מתברר
שהוא פוגע ברפתות הקיבוציות 2בשורות אחדות איננו יכולים להיכנס לעומקה של הסוגיה ,אך נעיר
שמקצועיותם של נציגי הרפתות הקיבוציות מעוררת הערכה רבה ,ושבסופו של דבר ההחלטה נובעת
והתקבלה ממניעים פוליטיים ולא משיקולים מקצועיים2
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

