בס"ד

קורס מנהלים ומזכירים בקיבוצים
"אנחנו ,בוגרי קורס מזכירים האחרון ,רוצים להודות
למארגניו על הקורס המקיף והמעניין אותו עברנו בשנה
האחרונה .אנו מוצאים כי לקיומו של קורס איכותי
ומשמעותי ,המועבר באכסניה של האוניברסיטה
העברית בפקולטה לחקלאות ברחובות ,יש חלק חשוב
בעיצוב הזהות של ההנהגה הפנים קיבוצית ,ושל מנהלי
הקהילה בדור הבא .מחצית ממשתתפי הקורס שלנו
הגיעו מקבוצים שעברו תהליך שינוי בשנים האחרונות,
עובדה שנתנה לקורס תובנות חדשות ואילצה לא פעם
את מנהליו להתאים תכנים בהתאם לנסיבות" .כך כתבו
מסיימי "קורס מנהלים ומזכירים בקיבוצים" .כדאי
מאד לכל המועמדים לתפקידי ריכוז וניהול בקיבוצים
להירשם בהקדם לקורס שייפתח בעז"ה בחורף תשע"א
הבעל"ט.

בוגרי קורס 2007

לקראת שנה חדשה ביג"ל
כ 40 -מתנדבי יג"ל לשנת תשע"א הבעל"ט הגיעו השבוע
ל"בית נועם" שבקריית אונו ,ליום עיון שמטרתו :הכנה
לקראת שנת הפעילות הקרובה .את היום פתח נחמיה
בברכה קצרה ,המשיך הרב דוד בדבר תורה ,ולאחריו
הציג עדי שגיא את המשימות של כולם מצפון לדרום.
עוד בתוכנית :הסבר מורחב על תקנון יג"ל ,סדנה איך
להיות ש"ש טוב יותר ,סיפורי הצלחות של ש"ש משנים
קודמות .את היום סיים מפגש עם ארבעה בוגרי שנת
השרות הנוכחית שסיפרו על עצמם.

איך להיות ש"ש טוב יותר?

בית רימון
ביום ראשון התקיימה במשרדי המועצה האזורית
גליל תחתון ישיבה רבת משתתפים ,לדיון בנושא:
המשך הפיתוח בבית רימון .בפגישה נכחו אנשי
המועצה האזורית בראשות מר מוטי דותן ,ראש
המועצה; אנשי החטיבה להתיישבות ,בראשות
המנכ"ל החדש מר דני קריצ'מן ומנהל המרחב הצפוני
מר יואב אריאל; חברי מזכירות קיבוץ בית רימון
ונציגי הקיבוץ הדתי .ניב תורן ,שנבחר לפני כשנה
לעבוד כפרוייקטור בפיתוח בית רימון ,הציג בפני
הנוכחים את העשייה המרשימה במהלך השנה ,ואת
תוכנית העבודה להמשך ,כולל עלויות מפורטות
לשלבי התכנון ,הבנייה והקליטה .באווירה טובה של
שיתוף פעולה הוחלט להמשיך את תנופת הפיתוח של
הקיבוץ ושל ההרחבה הקהילתית ,ונקבע צוות
מצומצם לליווי תקציבי.

עשייה מרשימה ותכנית להמשך

איגוד התעשייה הקיבוצית
חברי המזכירות הפעילה אירחו בישיבתם השבועית
את ראשי איגוד התעשייה הקיבוצית :יונתן מלמד
)יו"ר – קיבוץ רמת יוחנן( ועמוס רבין )מנכ"ל – קיבוץ
יקום( .האורחים הציגו למזכ"פ את האיגוד ,ואת
המניעים העומדים ברקע המהלך המשמעותי של
כניסת איגוד התעשייה הקיבוצית כחבר בהתאחדות
התעשיינים .ייחודם של מפעלי התעשייה בקיבוצים
הולך ונעלם – והדבר ניכר במיוחד במספר העובדים
והמנהלים חברי הקיבוץ .עם היחלשות כוחה הפוליטי
של התנועה הקיבוצית מחד ,והתעצמות השינויים
בעולם העסקי מאידך ,לא נותרו הצדקה ויכולת
להתאגדות נפרדת של התעשייה הקיבוצית.

התאגדות

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

