ב"ה ט"ו אייר ,תשע"ד

שלום לכולם,
מזכירות מורחבת

לסדר היום העמוס של המזכירות המורחבת (מזמו"ר) לא הספיקו השעות שנקבעו מראש ,ונאלצנו לקצר
את הדיון בסעיף המרכזי ולוותר על הדיון בסעיף האחרון .הישיבה התקיימה הפעם בקיבוץ בארות יצחק,
והרב ירון בן-ד וד ,רב הקיבוץ ,התכבד ופתח את הישיבה בלימוד משניות לזכר חברי התנועה שהלכו
לעולמם .במסגרת הדיווחים על העשייה השוטפת של חברי המזכירות הפעילה ,מסר נחמיה דו"ח קצר על
התקדמות בניית המשרדים החדשים – והזמניים – במתחם הישיבה הטכנולוגית במושב נחלים; שרגא
הציג תמונת מצב בתחום הבנייה בקיבוצים ותאר את הדיון המתמשך עם רשות מקרקעי ישראל וצביקי
הוסיף שיתכן ונצטרך לצאת למאבק!; זיו הציג את התקדמותנו ביישום החלטות מועצת החינוך
שהתקיימה בסעד ובניר עציון; רזי דיווח על החוויה הנפלאה במועצת הצעירים שהתכנסה בכפר עציון,
ונחמיה חתם בתיאור ההכנות ל"כנס שמיטה של ההתיישבות העובדת" ועזריאל בנדב הוסיף קריאה
לקיבוץ הדתי להוביל במציאת דרכים ליישומן של הלכות שמיטה ובהכנות לקראתה בכל  6השנים שבין
שמיטה אחת לרעותה .במרכז הישיבה עמדה שאלת "קליטת בנים שאינם שומרי מצוות כחברים בקיבוץ",
הנמצאת בדיון מתקדם בעין צורים .נציגי עין צורים ,ונציגות הבנים המבקשים לחזור ל"תבנית נוף
מולדתם" ולבנות את ביתם לצד הוריהם ,פירטו את שלבי התהליך והדיונים ולאחר מכן התפצלנו לקבוצות
קטנות בהן העמיק השיח והתרחב .מראש קבענו שבסעיף זה לא תתקבלנה החלטות אלא נציג את הנושא
ו נקיים דיון ראשוני ,ויש לומר שאכן היה דיון ער ופורה .אל הישיבה הגיעו נציגי "אופק – הבנק
הקואופרטיבי" ,שהציגו את משנתם ואת בקשתם שתנועת הקיבוץ הדתי ,קיבוציה וחבריה ,יהיו בין מייסדי
הבנק ,ואכמ"ל .את הישיבה חתם נחמיה בהצגת תוכנית חילופי גברי במזכירות הפעילה של הקבה"ד.
ביקור במכינה בעלי

נמשך סבב הביקורים והשיח עם בנינו ובנותינו בשנת השרות ,היג"ל ,הישיבות ,המכינות והמדרשות .בשבוע
שחלף ביקר זיו כרמל במכינת 'בני דוד' בעלי ,ופגש במקום קבוצה נפלאה של  7מבנינו (חלקם לומדים
בישיבה הסמוכה) .בשיחה מקדימה עם הרב אלי סדן ,ראש המכינה ומייסדה ,עלו נושאים רבים המחייבים
שיח רחב ועמוק בין הקיבוץ הדתי למנהיגים ורבנים ביו"ש .בין היתר ציין הרב את חשיבות חזרת הבנים
לקיבוצים ויכולתם להשפיע על הקהילות ,ואנחנו הדגשנו את הצורך לעשות זאת בהדרגה ומתוך רגישות
לקולן של הקהילות עצמן .בשיחה עם הבנים הם ציינו את התהליך המשמעותי שהם עוברים במכינה ,את
הלימוד המעמיק לשמה ,ואת דרך התורה שהם רוכשים תוך כדי שנה זו" .יצאתי – מסכם זיו – בתחושה
שהדיאלוג חייב להימשך ,והוא חשוב וחיוני הן לבנים והן לנו כתנועה".

סבב מזכירים

במסגרת סבב בין מזכירי הפנים ומנהלי הקהילות ,הגענו השבוע – שרגא וילק ,אמיתי פורת ונחמיה רפל –
לפגישה עם מרדכי (מורדי) שבט ,המזכיר הוותיק של ראש צורים .לאחר שלפני כשלושה חודשים התקבלו
 81משפחות מהתושבים לחברּות מלאה בקיבוץ ,עסוקים כעת בבחירת מזכירות חדשה ,שיהיה בה ייצוג גם
לחברים החדשים .עוד על שולחנו של המזכיר :תכנון בנייה חדשה בתוך 'הקו הכחול' ובמסגרת 'ראש צורים
רבתי'; הסדרת שכירת דירות לתקופות קצרות וארוכות; קידום ענפי המשק והרחבת המבנה הכלכלי;
מערכת היחסים שבין הקיבוץ למועצה האזורית בכל הנוגע לחלוקת המשאבים ,ועוד .לא הסתפקנו בישיבה
במשרד ויצאנו לסיור ברחבי הקיבוץ ,ועל רקע הבתים הנאים והנוי המטופח שמענו את מורדי אומר" :יש
מקום לאופטימיות .אני מאמין שאנחנו בפריצה קדימה בתחומים רבים :חברתיים ,כלכליים וקהילתיים".
שמיטה  -אתגר חינוכי

בשבת האחרונה ,פרשת "בהר" ,קראנו על "שבת הארץ" ,וקיבלנו דחיפה עצומה להכנות לקראת שנת
השמיטה הבעל"ט .גם מחלקת החינוך של הקבה"ד תקיים בכפר עציון ,ביום שני כ"ו באייר 66 ,במאי ,6182
יום עיון בנושא "שמיטה – אתגר חינוכי" .יום העיון מיועד לצוותי חינוך העובדים עם ילדים ונוער
במערכות החינוך הפורמאליות והבלתי-פורמאליות של הקיבוץ הדתי ,וכן לרכזי/רכזות תרבות המופקדים
על תכניות ופעילויות לשעות הפנאי של החברים .ביום העיון נשלב בין סדנאות לפיתוח ובניית תכניות
עבודה לבין הדרכה ולימוד בנושא שמיטה .במהלך היום נצא ונלמד על היתרונות והיכולות החינוכיות של
סדנאות הנעשות בחוץ ,תחת כיפת השמיים ,ונאזין להרצאה שתחבר בין הרעיון למעשה החינוכי .כידוע,
חלק ממערכות החינוך הגדירו את נושא השמיטה כנושא מרכזי לחופשת הקיץ ,וזוהי הזדמנות להעשרת
מרחב הפעילויות שיעמדו לרשותן .המעוניינים מוזמנים להירשם בהקדם אצל עדנה במזכירות הקבה"ד.
פורום רכזי חינוך

מדווח זיו כרמל (טירת צבי ,מרכז מחלקות חינוך וביטחון) :השבוע התקיים פורום רכזי חינוך בבארות
יצחק ובחלקו הראשון עסקנו ,בהנחייתה של נורית סבירסקי ,בניתוח אירוע חינוכי והשפעתו על מגוון
מערכות בתוך הקהילה ,ובחנו את תפקידו של רכז החינוך כמרכז האירוע ( .)case managerבהמשך נפגשנו
עם נציגי 'מועצת הצעירים' ,דור אש ויותם רועי (סעד) ,שהציגו בפנינו את עיקרי התובנות מהמועצה ,והעלו
מספר הצעות מעשיות ,כגון :כל צעיר בוגר המערכת יקיים בה פעילות בתחום ערכי כלשהו; יוקם גרעין
צעירים שמשימתו עבודה חינוכית בקיבוצים; צעירי התנועה יחזקו את פעילות סניפי בני עקיבא בקיבוצים.
בשיח המשמעותי שהתפתח התייחסו הרכזים ליוזמה המרגשת והמרשימה של קבוצת צעירים גדולה מבני
הקיבוץ הדתי ,הרוצים להשפיע ולתרום על מנת לחזק ולהעצים את הרוח הערכית במערכות החינוך הבלתי
פורמלי של התנועה .הרכזים ציינו שבמערכות יש פעילות חינוכית רבה וערכית גם היום ,אך יש בהחלט
מקום להוסיף עוד להטמעת ערכי התנועה והרוח האידיאולוגית המנשבת בקרב צעירינו .סיכמנו שהשיח
חייב להימשך ,כאשר כל מעגל (צעירים ורכזי חינוך) יעמיק את החשיבה כיצד ניתן לשלב את צעירינו
בהעברת ההתלהבות לתוך המערכות .רכזי החינוך מחזקים את הצעירים על היוזמה ומברכים עליה.
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וחברי המזכירות הפעילה

