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לכולם,לכולם,
שלום שלום
הקיבוצים הגדולים

ב"בית אורי" שבקיבוץ גן שמואל ,התכנסו מזכירי 'הקיבוצים הגדולים' השייכים ל'מטה
השיתופי' ,לשיחה עם מזכיר התק"צ איתן ברושי ומזכ"ל הקבה"ד נחמיה רפל .היו שם נציגי גן
שמואל ,מעגן מיכאל ,בארי ,סאסא ,שדות ים ,חצרים ,יטבתה וברעם ,וכן פעילי 'המטה
השיתופי' .בתמונת המצב שהצטיירה התברר שלקיבוצים שיתופיים שמצבם הכלכלי איתן יש
ביקוש רב בתחום הקליטה אך הם אינם מצליחים לעמוד במציאת פתרונות דיור בהתאם לקצב
הגידול המהיר; נמצא גם שהערבּות בין קיבוצים שיתופיים למתחדשים – מורכבת .בַּ ִֹשיח על
תפקידי התנועה בעת הזאת ,נאמר בין השאר :יש לשמור על זכויות המיעוט של הקיבוצים
השיתופיים ועל ייחודם בהיבט התנועתי ומול הרשויות; יש לעסוק במחקר ופיתוח – הן בנושא
הקיבוץ השיתופי והן בנושא דמותו העתידית של הקיבוץ המתחדש; יש להעלות את נושא

יש לשמור על זכויות
המיעוט של הקיבוצים
השיתופיים ועל ייחודם

החינוך הקיבוצי לדיון ציבורי רחב; על פעילי התנועה ללמוד ל ַּדבר בשפה השיתופית; לחזק את
אלפיבקיבוץ .כמו כן הוסכם שיש לעזור בכל דרך לקיבוצים קטנים הנקלעים למשבר.
השיח הערכי
את המפגש הנחתה מאיה שפיר (יטבתה) ,רכזת 'המטה השיתופי' ,וממנו יצאנו עם מסקנות
אופרטיביות לקיבוצים ולתנועות.
הדובדבן

מדווח זיו כרמל ,רכז מחלקת הבטחון :השבוע ביקרתי ביחידת דובדבן .בשנה האחרונה התרכזו
מעל  01מבני הקיבוץ הדתי ביחידה מובחרת זו ,ומצאנו שיש חשיבות להגיע אליהם ,לחזק

ניכר שדובדבן אכן
נמצאת כיום במרכז
העשייה הצה"לית

אותם ולפרגן להם .בביקור סקר בפניי מפקד היחידה את המבנה והמשימות ,וניכר שדובדבן
היא אכן במרכז העשייה הצה"לית בתחומים שהשתיקה יפה להם .בשיחה עם בני הקיבוץ הדתי
שמעתי שביעות רצון מהשרות ואתגריו .נפרדתי מבנינו בברכת יישר כוח והצלחה .אמרתי:
דרככם להתנדב ולחפש עשייה משמעותית היא דוגמא נפלאה לחברה כולה .אני תקווה שעל ידי
הקשרים שנוצרו בעקבות הביקור נוכל בעתיד לכוון ליחידה גם מתנדבים בעלי פרופיל נמוך
ובעלי פרופיל שאינו קרבי לתפקידי תומכי לחימה.
לקראת ישיבת המזמו"ר

בעז"ה ,ביום ראשון הקרוב תתכנס בעלומים המזכירות המורחבת ,כאשר על סדר יומה
הסעיפים הבאים :דיווח על מעבר משרדי הקבה"ד לבארות יצחק; הערכּות לקראת "היום
השלישי" של מועצת החינוך  +כנס מדריכי החינוך הבלתי-פורמאלי שיתקיימו בעוד כחודשיים
בניר עציון; הצגת תוכנית העבודה של המזכירות הפעילה לתשע"ד; הצגת התכנית לתקציב
מזכירות הקבה"ד לשנת  ;4102הארכת קדנציות לפעילים .המפגש ייפתח באתר מגדל המים של
בארות יצחק שבנגב ,והוא יסתיים בהכרת "אולם המורשת והזיכרון – בארות בנגב" שבקיבוץ
עלומים.

המפגש יפתח באתר
מגדל המים ויסתיים
באולם המורשת והזכרון

הגיל הרך אצל סגן שר החינוך

מדווחת נירית אפרתי (קבוצת יבנה) ,רכזת מחלקת הגיל הרך :ביחד עם נציגי התק"צ נפגשנו
ניהול
השבוע עם מר אבי וורצמן ,סגן שר החינוך .לאחר היכרות הדדית הצגנו בפניו את הבקשה
להכיר בייחודיות מערכות החינוך הקיבוציות .סגן השר קיבל אותנו בחמימות ובמאור פנים,
וניכר שהקשיב והבין את הצורך שלנו .במהלך הפגישה שיתפנו את סגן השר גם בקשיים שלנו
במימוש חוק טרכטנברג במועצות האזוריות ,וחשבנו יחד על פתרונות יצירתיים על מנת
לשמור על אופיו של הגן הקיבוצי .סגן השר הזמין אותנו לצאת למסע ההיכרות "עכבר העיר
ועכבר הכפר" ,באמצעותו יבקרו ילדי הגנים מהערים בקיבוצים .הבטחנו לאמץ ולמנף את
הרעיון .באותה נשימה הוזמן השר להתארח עם משפחתו באחד הקיבוצים ,על מנת להכיר
אותנו כחלק מהחברה הישראלית .יצאנו בתחושה שהמפגש הניב שיתופי פעולה ויצמיח
עבודה משותפת פוריה.

תחושה שהמפגש הניב
שיתופי פעולה ויצמיח
עבודה משותפת פוריה

ביקור המזכ"פ במעלה גלבוע

השבוע במסגרת ביקורי 'מטה מול מטה' ביקרה המזכירות הפעילה בקיבוץ מעלה גלבוע.
הביקור נפתח בסיור בשכונה הקיבוצית ההולכת ונבנית – בניה פרטית של משפחות חברים,
בעיקר צעירים ,בתוך שטח הקיבוץ ,ולאחר מכן בשכונת התושבים .הסיור הסתיים באתר בו
החלו בימים אלה לעמול על הפרוייקט הייחודי – 'אגירה שאובה' ,שהפוטנציאל שלו מבחינת
כלכלת הקיבוץ מרשים ומעודד .בהמשך נפגשו חברי המזכירות הפעילה עם חברי הנהלת
הקיבוץ ,ההנהלה הכלכלית ובעלי תפקידים ,ושמעו על ענפי חקלאות פעילים ונושאי רווח ,על
מערכת חינוך המתמודדת עם גידול משמעותי מאוד במספרי הילדים ,כן ירבו ,ומתקשה

קהילה מגוונת וייחודית
המתמודדת עם השונות
הגדולה ורואה בה יתרון

לאתר מבנים ומדריכים לקבוצות הגדולות שמתווספות אליה מידי שנה .שמענו גם על
אוכלוסיית החברים הוותיקים שהולכת ומתבגרת ,ועל כך שנדרשת היערכות מותאמת הן
בתחומי התעסוקה והן בתחום הנגישות .בעיקר שמענו על קהילה מגוונת וייחודית,
המתמודדת עם השונות הגדולה בין חבריה בתחומים רבים ,ורואה בכך יתרון ואתגר.
מפגש מדריכי מדרשת תורה ועבודה

מדווח רזי בן-יעקב ,רכז מחלקת צעירים :כמדי חודש ,גם בערבו של חמישי האחרון התכנסו
צעירים וצעירות למפגש רעיוני תחת כנפיה של מדרשת תורה ועבודה .למפגשים חודשיים אלו
מוזמנים צעירים וצעירות הרואים עצמם שותפים לדרכה של תנועת תורה ועבודה,
והמעוניינים להיות בין המעצבים מחדש את הדרך הזו .במפגשים אנו מארחים מרצים שונים
מרחבי החברה הישראלית העוסקים בתחומים המעניינים אותנו (ביניהם חרדים ,חילוניים,
דתיים מסוגים שונים ,כלכלנים והוגים) .במפגש האחרון ניסינו לבחון במעט את המדיניות
הכלכלית הנוהגת בישראל מזה שלושה עשורים .המרצה הציג בפנינו נתונים ועובדות שיש
להתפלל שאינם נכונים ,כמו לדוגמא שבאופן שיטתי גובים בישראל במכוון הרבה יותר
מיסים מהצפוי (במיליארדים!) ומיסים אלו לעולם אינם שבים לאזרחים בצורת שירותים
כלשהם .או לדוגמא שיטת מיסים עקומה והפוכה מכל מה שנהוג בשאר מדינות המערב,
ומדיניות מכוונת שמרחיבה פערים באופן בלתי נתפס ולא סביר .נקראנו ע"י המרצה האורח
להיות שותפים במאבק לשינוי המדיניות ואנו בהחלט רואים בכך יעד משמעותי של המדרשה.

חי
בדרה
מחלקת
המחקר
של
תנועת
'דרור
ישראל'

\\

\

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

'בישראל נהוגות שיטת
מיסוי ומדיניות מכוונת
המרחיבות את הפערים'

