ב"ה ט"ז טבת ,תשע"ד

שלום לכולם,
שלג על עירי
הדיווח הראשון ואיתו תמונות ראשונות של השלג הגיעו מחברי כפר עציון ,שהיו נתונים בגוש
הנצור' :השלג מגיע כמעט עד הברכיים ...הכבישים נחסמים ,רוב היום אין חשמל כך שגם בבית קור
כלבים ואין אפשרות לעבוד .אני מודה שביומיים האחרונים לא העסיקה אותי כל כך התשואה של
'שיבולת''( ...יענקל'ה רוט ,גזבר התנועה); בבוקר יום ראשון התקבל עוד מסר מאמיתי פורת ,מנהל
אגף החברה – 'אנו שוברים קרח בשבילים עם מכושים ,גוזמים עצים ומפנים את הדרכים';
מקיבוצי הגלבוע דווח' :פתיתי שלג ירדו בהבזקים קצרים לאורך כל היום ,אך לאכזבת כולם 'לא
נתפסו' על הקרקע .מאידך ,לשמחת כולם ,גם הרוחות המאיימות לא הגיעו'; בטירת צבי נרשם רגע
דרמתי במיוחד כשהאור כבה באמצע תפילת קבלת שבת .בית הכנסת הוחשך לחלוטין ,בדיוק
כשהציבור שר את המילים "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם ,"...החזן לא איבד את עשתונותיו,
השירה גברה אף יותר ותוך זמן קצר חזר האור .תודה לבורא עולם ולחשמלאים! בטבורו של קיבוץ
עלומים כך התבשרנו ,צץ לו אגם חדש ,ומהיום יקרא שמו – 'אגמון עלומים'; בקבוצת יבנה חגגו
תורני חדר אוכל בליל שבת – 'היה קצרצר ונהדר .לסעודה הגיעו רק התורנים ומשפחותיהם ועוד
כמה 'שומרי הגחלת'' ; ...ומבית רימון דיווח לנו נעם פרינס ,מזכיר הקיבוץ – 'הודיעו על הסופה,
הפצירו באנשים לקשור חפצים ,להכין מקלטים ,להכניס הביתה את חיות המחמד ואת חיות הבר,
ו-ל-ה-ת-כ-ו-נ-ן .בפועל הדבר העיקרי שנזכור מהסופה היא העובדה שרשת החשמל לא נפלה.'...
שמיטה ישראלית
עשרות ארגונים השתתפו השבוע בכנס השקה של המיזם "שמיטה ישראלית" ,שמובילה עמותת
'טבע עברי' .המכנה המשותף סביבו התלכדו הארגונים הוא הרצון לתת משמעות לרעיון שנת
השמיטה ,שטבע בתוך ים 'מלחמות היהודים' סביב פתרונות טכניים לחקלאים ולצרכנים ,גם עבור
 89אחוז מאזרחי ישראל שאינם חקלאים .רעיון "שנת השבע" כולל בבסיסו מסכת ערכים ועקרונות
ממעלה ראשונה ,הנוגעים לחיי כל אדם ואדם ,ונדמה שדווקא כיום יש בשמיטה כדי לענות על חלק
מאתגרי העולם במאה ה .12 -לקיבוץ הדתי היתה נוכחות משמעותית בכנס :הרבים עמית קולא
ומאיר נהוראי (נציגי בית הלל) ,גרשון שליסל (מרכז ההערכּות לשנת השמיטה במשרד החקלאות),
לימור ספראי ומתן קפלן (נציגי מדרשת תורה ועבודה) ,ורזי בן יעקב (נציג מזכירות התנועה).הלוואי
ויזכה עם ישראל לחדש את משמעותה של השמיטה בחייו.

פורום רכזי החינוך
פורום רכזי החינוך (ללא רכזות גוש עציון שנעדרו בגלל השלג) נפגש השבוע ללמידה ושיחה
בהנחייתה של נורית סבירסקי .לאחר שיח עמיתים ,נפגשנו עם דבי בראס (מצר) ,הפעילה במחלקת
החינוך של התנועה הקיבוצית .דבי שיתפה אותנו במהלך מקיף של התק"צ לזכות בהכרה כ'ארגון
נוער פעיל' ,שיש לו מאפיינים ייחודים .המהלך ,לו אנו שותפים ,אמור להוביל את המערכות
הקיבוציות העוסקות בחינוך חברתי לקבל הכרה ממלכתית ממשרד החינוך ,ובכך למסד את
העבודה השוטפת ולאפשר מרחב עבודה חינוכי לאורך השנה כולה ובדגש על ימי החופש .הרכזים
ניצלו את המפגש לשאול שאלות רבות ,ודבי ענתה בסבלנות ובחן רב .אנו נמשיך לשתף פעולה עם
המהלך לצד בדיקה מעמיקה של יתרונותיו ,חסרונותיו ומשמעותו למערכות החינוך שלנו.
מזמו"ר
לאחר חודשים רבים שבה והתכנסה המזכירות המורחבת ,והפעם בקיבוץ עלומים ,ובכך התאפשר
לנו לשלב דיונים והחלטות עם ביקור באתר 'בארות יצחק בנגב' העומד בשלבים האחרונים של
הקמתו .לאחר מסירת דיווח על העברת משרדי מזכירות התנועה חולקה לצירי המזמו"ר טיוטה
ראשונה של חוברת "החלטות המועצה ה -כ"ט" ,אותן יתבקשו לאשר צירי 'היום השלישי' של
מועצת החינוך ,שתתקיים בעז"ה בניר עציון בחודש שבט הבעל"ט .חלקה המרכזי של הישיבה
הוקדש לאישור תוכנית העבודה של המזכירות הפעילה לשנה הקרובה ,וביחד עמה תקציב התנועה
ל .1122 -הישיבה ננעלה לאחר אישור הארכת קדנציות של פעילים :צביקי פורת (עלומים) ,עד סוף
 1122כמרכז אגף המשק; שרגא וילק (משואות יצחק) ,שנה נוספת כמרכז המחלקה לצמיחה
דמוגראפית; ריבה פריד (מעלה גלבוע) ,קדנציה נוספת של  3שנים כעורכת עמודים.
מפגש מרכזי ועדות חברים
מרכזי ועדות חברים נפגשו השבוע בקבוצת יבנה לצורך היכרות ,למידה ,והקמת קבוצת עמיתים.
הדיון נסב על תחומי האחריות והסמכות של ו' חברים – מהטיפול בבעיות הפרט ועד הובלת
תהליכים חברתיים .בניתוח מקרה לדוגמה עלו שאלות כגון :מהו החוזה בין החבר לקיבוץ
(השיתופי והמופרט)? האם הוא דו צדדי? מהי אחריות החבר? כיצד מתמודדים עם ערעורים על
החלטות וקיצורי דרך ,וכיצד ניתן לקיים התייחסות שוויונית ובו בזמן להתייחס למקרים מיוחדים.
בהמשך היום תוארו בהרחבה מספר תהליכים חברתיים רחבים שהתקיימו בקיבוצים" :שיחות
מלב אל לב" עם כלל החברים ,בנק "ואהבת" (חיבור בין מי שרוצה לתת למי שמבקש לקבל
בקהילה) ,מעגלי תמיכה בחברים ועוד .לקראת סיום הצגנו "בנק רעיונות" לו' חברים – תמצית
רעיונות שניתן ללמוד אחד מהשני .לסיכום :היה חשוב ,מעניין ומלמד ,ולכן ביקשנו להמשיך
ולהיפגש אחת לרבעון ובמקביל לקיים קבוצת עמיתים וירטואלית.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

