ב"ה כ"ח סיון ,תשע"ד

שלום לכולם,
גיל-עד ,נפתלי ואייל

כולנו מלווים בתפילה ובתקווה את משפחות הנערים החטופים ,ואת כוחות הביטחון העושים לילות כימים
במאמץ להחזיר את הבנים הביתה .השבוע ביקר נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,בבתים שבנוף איילון ,טלמון
ואלעד  ,והביא להורים את תמיכת כל חברי התנועה .ביום שני בערב ,ביוזמת המינהל לחינוך התיישבותי,
נערכה ברחבת מוזיאון תל-אביב התכנסות המונית של תלמידים ,שישבו סביב שולחנות עגולים ,למדו
ושוחחו ,תחת הכותרת" :מתחברים – בונים עתיד יחד" .בנות ובנים ,בעלי כיפות גדולות לצד לובשי חולצות
כחולות ,יוצאי אתיופיה מכפרי הנוער עם בני המושבים מעמק יזרעאל ,וגם הנשיא הנבחר ,רובי ריבלין
שהגיע לדקות אחדות – כולם היו שם ,יושבים ,לומדים ומשוחחים בשקט על המדינה האהובה שלנו ,על
העם הנפלא שהם בניו .במקביל ,בהתייעצות עם הרב דב זינגר ,ראש ישיבת "מקור חיים" שבכפר עציון,
ובמפגש עם דוידי פרל ראש המועצה האזורית גוש עציון ,סוכמו דרכים בהם אנחנו – חברי הקיבוץ הדתי –
יכולים לסייע להפגת המתח העצום בו נמצאים תלמידי הישיבה וילדי האזור כולו ,ואנו נפעל בהתאם לכך.
לקראת הסכם קרקעות

לאחר עבודת מטה רבה של הצוות הבין-תנועתי העוסק בנושא ואנשי המקצוע המלווים אותו ,עלו השבוע
על שולחנה של מועצת מקרקעי ישראל שתי הצעות החלטה שמטרתן להסדיר את שאלת הבנייה למגורים
בקיבוצים .הראשונה" ,חלופת האגודה" ,מאפשרת לקיבוץ לרכוש במרוכז מרשות מקרקעי ישראל את כל
זכויות הבניה ,ולהקצ ות אותן אחר כך לחבריו ,בתנאים שיסוכמו ביניהם ,ללא צורך בחתימת המינהל על
כל היתר בניה .השנייה" ,מסלול הפיקדון" ,הינו מסלול שיאפשר המשך בנייה סדירה בקיבוצים שלא רוצים
או לא יכולים לשלם את העלות של היוון כל זכויות הבניה .בחלופה הזו ,רשאי הקיבוץ לדרוש מכל מצטרף
להכניס הון לאגודה (או להפקיד סכום מוסכם) ,דבר אשר יקל על האגודה לממן בניית דירה בעבורו.
במקרה של עזיבה ,יוכל החבר לקבל חזרה את ההון שהפקיד באגודה ,אך לא תהיה לו זיקה כלשהי לדירה
שנבנתה עבורו ע"י הקיבוץ .לכל אחת משתי ההצעות יש יתרונות וחסרונות ,וכל קיבוץ יהיה רשאי להחליט
במה הוא בוחר .בבסיסן של שתי ההצעות עומד העיקרון כי הקיבוץ יישאר בעל יכולת לממש צורת חיים
קהילתית ייחודית ולאפשר המשך קליטה גידול וצמיחה .בעקבות בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה,
לבחון את הסוגיה בטרם הצבעה ,הוחלט על ידי מנכ"ל משרד השיכון ומנכ"ל רשות מקרקעי ישראל לדחות
את הדיון וההחלטה בנושא לישיבת המועצה הבאה .חשוב לומר :עצם הבאתן של הצעות ההסדר בצורה
מתואמת הינה שלב משמעותי ביותר בהסדרת מערכת היחסים בין רשות מקרקעי ישראל לבין הקיבוצים.

סיכום מפגש פורום מנהלות עם הפנים לקיץ

השבוע נפגשו מנהלות הגיל הרך עם הסופרת-יוצרת מיריק שניר ,לשיחה בעקבות סיפרה "בראשית ברא".
מיריק הרואה בהוצאת הספר מפעל חיים ,סיפרה שהיצירה נמשכה כ 12 -שנה ,והיא נעשתה ביחד עם אמה.
המטרות המרכזיות שהנחו אותן היו לגרום לרכישת שפת התנ"ך מינקותא ,ליצור אצל הילדים חוויה
חיובית בקריאת סיפור הבריאה ,לחשוף אותם לתחום האומנות ,ולהציג בפניהם את הרלוונטיות של סיפור
הבריאה לעולמם .במפגש חווינו את החוויה החושית המרהיבה והמעוררת ענין וסקרנות שבדפדוף בספר.
היה מרגש וממלא את הנפש .לאחר מכן ,בהנחיית נירה פולמן ,העלינו את נושא 'השינויים בקיבוץ' ,וכיצד
הם משפיעים עלינו ועל המערכות שלנו .נוכחנו לדעת שבהחלט ניתן ללמוד אחת ממערכתה של השנייה.
ולסיום – שני אירועים קרובים בשטח הגיל הרך( :א) אמא תראי איך אני מציירת – השקת ספרן של מלכה
האס וצילה גביש – בעמק המעיינות ,אולם קמרון ,יום שני ,י' תמוז( 7.7 ,הרשמה – ( .)40-6465646ב)
פדגוגיה קיבוצית – שימור בתהליכי שינוי – השתלמות קיץ לגננות ומנהלות הגיל הרך ,בסמינר אפעל,
ימים ראשון  -שלישי ,ט"ו-י"ז בתמוז 25-21 ,ביולי .טפסי הרשמה נשלחו למנהלות .קיץ נעים ובטוח לכולנו.
פורום רכזי חינוך

פורום רכזי החינוך התכנס למפגש האחרון לעונה זו בהרכב מצומצם ,עקב עומסים של טרום חופשה
וסיבות משמחות אחרות .באופן טבעי עסק הפורום באירוע החטיפה ,בתחושות האישיות ובחשיבות מתן
ביטוי לפחדים ולרגשות בקרב ילדינו .קיבלנו מנורית סבירסקי ,מנחת הקבוצה ,כלים לזיהוי מעגלי
הפגיעות ,ודרכים למתן מענה נכון לזקוקים לו .בשיח שהתפתח עלתה חשיבותו של צוות קבוע העובד כל
השנה עם הילדים ,כעוגן בשעת התמודדות עם מצבים קשים .שוחחנו גם על נושא התפילה וההתכנסות
לעצרות תפילה ,כעיסוק שיש לו חשיבות רחבה הן במתן אפשרות לפנייה ותחינה לקדוש ברוך הוא ,והן
במתן מקום ומשמעות להתגייסות של כל אחד לטובת הנושא .כיוון שתפילה לבקשה קונקרטית עלולה
ליצור ציפיות ,ולצידן גם אכזבות ושבר ,סיכמנו ש יש לשוחח על כך ולאזן את הדברים בפני הילדים והנוער.
המעוניינים להתייעץ בנושא מוזמנים לפנות לגב' מרים שפירא ממכון מהו"ת ,העובדת עמנו .457-7754507
מערכות החינוך על צוותיהם וילדיהם מצטרפים לתפילה שישובו הבנים במהרה לביתם שלמים ובריאים.
שמונת המופלאים

בעמוד הפייסבוק של השר נפתלי בנט נכתב ביום שלישי :מחר יסיימו את קורס הקצינים בגדוד גפן חמישה
בוגרי אותה שכבה (!) בבית הספר 'שקד' שבקיבוץ שדה אליהו .הם סיימו את לימודיהם ב ,0202 -וכל
אחד מהם הלך ליחידות הכי מובחרות שאפשר :צבי מקיבוץ בארות יצחק לדובדבן; עידן מקיבוץ שדה
אליהו לעוקץ; רז ממושב מחולה לסיירת צנחנים; יהל מקיבוץ עין הנצי"ב למגלן (יש!); ואבישי מקיבוץ
עין הנצי"ב משרת בעוקץ .יהל וצבי הם גם הבוגרים של המחזור הראשון של 'השומר החדש' .כבוד
לצה״ל ,כבוד לקיבוץ הדתי! בהצלחה ,אחים שלי! ואנחנו ,לאחר שנכחנו במגרש המסדרים ,ולאחר
שראינו ,שמענו ,התרגשנו וחווינו הרבה גאווה על יציע ההורים והמשפחות ,מבקשים להוסיף לרשימה של
בנט את :נחום מקבוצת יבנה לאגוז; עדין ממרכז שפירא לדובדבן; שובל מסעד למגלן – חניך מצטיין
פלוגתי! חברות וחברים – כבוד!

שבת שלום,
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

