ב"ה ,י"ט כסלו תשע"ה

שלום לכולם,
מועמד משלנו בבית היהודי
נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה הודיע השבוע כי יתמודד בפריירמיז של מפלגת הבית היהודי על מקום ברשימת
התנועה לכנסת .הוועדה הרעיונית-מדינית הכריזה כי התנועה תתייצב מאחורי רפל ,מה שיעניק לו תמיכה
רחבה ויאפשר לו להביא עמו תוספת חיזוק מכובדת של תומכים למפלגה .מיד עם היוודע הדבר התפרסמו
ידיעות שונות באתרי התקשורת " :מלבד הקיבוץ הדתי צפויים לתמוך בו רבים מבני ההתיישבות העובדת
קיבוצים ומושבים ,שכן התנועה הקיבוצית הפנתה אמש קריאה לכל המפלגות המתמודדות בבחירות לשלב
ברשימותיהן חברי קיבוצים ,ולדאוג ליצוג הולם של  170,000אלף חברי הקיבוצים"; "רפל הוא סגן אלוף
לשעבר ,בתפקידו שימש כסמח"ט שיריון מה שיחזק את הנבחרת הקרבית שבנט עומל עליה"; "בתוקף
תפקידו כחבר מזכירות הבית היהודי היה נחמיה שותף לכל ישיבות המזכירות שקיימה המפלגה וכן
בדיונים על התנהלותה הפיננסית" .נחמיה מקווה שמועמדותו במפלגה תחזק את העשייה של הבית היהודי
בתחומי ההתיישבות ,החקלאות והחינוך" :אני מאמין כי הבית היהודי יכול וצריך להיות המפלגה
המובילה בישראל ,מה שיחזיר למדינה את ערכי פיתוח ההתיישבות ,וחיזוק היהדות השורשית הערכית".
את הייצוג הנכבד להתיישבות ,חינוך וצבא ועשייה חברתית הולך נחמיה להוביל .לצד קולות רבים של
הקצנה והתחרדות בשנים האחרונות במגזר הדתי ,הוא מאמין שיוביל את הציונות הדתית הקלאסית
למקום אליו היא ראויה להגיע – בית הנבחרים ,הכנסת .הצלחתו תהיה הצלחתנו!

משבי רוח – הדור הבא
במפגש השלישי של קבוצת הצעירים – 'משבי רוח  -הדור הבא' ,שמתקיים באופן קבוע במועדון בארות
יצחק (וזוכה לטיפולה החם והמפנק של נורית סוקולובסקי ,תודה!) ,הוחלט לעסוק בערך השיתוף .הצעירים
ניסו לברר האם לאור התמורות שחלו בקיבוצים ניתן בכלל ליצור חזון שיש בו מכנה משותף? (ובנושא
השיתופיות השאלה אף מתחדדת ; )...האם השיתופיות עדיין מתאימה לדור הזה? נאמרו אמירות – גם אם
שיתופיות היא לא 'טבעית' לאדם ,אם אנחנו חושבים שזה נכון וטוב – נעשה את זה נגד 'טבע האדם' (כמו
עוד דברים שאנחנו בוחרים לעשות והם לא 'טבעיים' לנו) .הרוחות סערו ,השיח תסס ,ובסופו של מפגש
סיכמו הצעירים את הפורמט איתו ימשיכו את דרכם – מפגשים סדירים לאורך השנה (אחת לכמה
שבועות) ,שישלבו לימוד עיוני בקבוצה או בחברותות ומרצים מומחים שיעסקו באופן אמיתי ומשמעותי
בערכי התנועה ,ולצידם – י וזמות לאירועים ולמפגשים של כלל הציבור ,ובהם צעירי התנועה ,בהם יתקיים
חיבור משמעותי וחוויתי לתנועה ולערכיה .כשכף הרגל כבר מונחת על קו ההזנקה ,רגע לפני השריקה,
הוחלט בקבוצה לחזור ולהציע לעוד צעירים ( )25-45להצטרף למהלך המרגש והמשמעותי הזה.

פורום מזכירים בעלומים
פורום מזכירים נפגש השבוע בקיבוץ עלומים .בסיור ביקרו המזכירים באתר המורשת "בארות בנגב" ,שמעו
וראו את סיפור בארות יצחק שבנגב ,ואת הקשריו התנועתיים הרבים .המזכירים נחשפו לפרוייקט מרשים
של הקמת אתר המורשת ביוזמה ובדחיפה תנועתית (נחמיה וצביקי) ובשילוב כוחות של קיבוץ עלומים
ואנשי בארות יצחק ,עם גופים ממשלתיים שונים .במהלך הביקור עמדו המזכירים על משמעות ההמשכיות
והקשר שבין החוליות השונות בשרשרת :שרשרת אנושית-יישובית-התיישבותית ,המקשרת בין בארות
שבנגב לבארות של נתב"ג ולעלומים של היום ,ודנו בשאלה "איך מספרים את הסיפור הזה" לעצמנו ,לחברי
התנועה ,לילדינו .בהמשך עסק הפורום בשאלות של קליטה לחברות :תהליך הקליטה ושלביו השונים,
הדילמות והאתגרים ,ובחידוד שאלות של פרוצדורה בתהליכי הקליטה (השלבים השונים ,משך ההצבעות
והרוב הנדרש ,דיסקרטיות ועוד) ,קליטת בנים לעומת קליטת חיצוניים ,הצורך בגבולות מצד אחד (=
היכולת להגיד לא כשזה לא מתאים) ,ובהכלה בתהליך שמונע "פיגוע חברתי" מצד שני .בין היתר הוצעה
הסתכלות חדשה על שיטת קליטת הבנים (סוגיה שנותרה טעונה פיתוח ודיון) .המזכירים מצאו כי נושא זה
מעסיק את כלל הקיבוצים ללא הבדל (כמעט) בין המתחדשים והשיתופיים-מסורתיים .בסופו של יום
הוקדש זמן לשיח מעניין ומלמד בנושא הכלים האפשריים למניעת שחיקתו של המזכיר (רמז :גם הציבור
יכול לעזור ,)..והפורום נפרד (באיחור קל) בצער ,בשיר וברכה ,משמשון גוטליב ואילה צרויה מזכירי קבוצת
יבנה היוצאים ,וקיבל בשמחה את אסף בית אריה – המזכיר החדש.
הגן הקיבוצי – מיומנות וניהול
השבוע השתתפו נירית אפרתי – רכזת הגיל הרך התנועתית ,וזיו כרמל – רכז החינוך התנועתי ,בכנס חשוב
שקיימה מחלקת החינוך הקיבוצית בתק״צ בנושא" :הגן הקיבוצי – מיומנויות ניהול" .במהלך הכנס
נסקרו נושאי דיני העבודה בגיל הרך ובעבודת ילדים ונוער ,וכמו כן עסק הכנס בתמחור גנים וצהרונים
בתוך המציאות של הקיבוץ המשתנה ,והשלכות חוק טרכטנברג כחוק מדינה במציאות המשתנה .מחלקת
החינוך של התנועה שותפה למהלך גדול ומשמעותי של הגדרת ייחודו של החינוך הקיבוצי ומיצובו ,הן כלפי
פנים – אל תוך הקיבוצים ,והן כלפי המדינה .עוד רבה המלאכה ,המהלך יימשך למרות טריפת הקלפים
הפוליטיים ,ואנו נדרש להמשיך וללוות מהלך חשוב זה.
התאחדות חקלאי ישראל
אנחנו בעיצומו של חודש דצמבר ,וכולם עסוקים בבניית התקציב לשנת הפעילות  ,2015ואישורו .הנהלת
התאחדות חקלאי ישראל ,בראשותו של אבו וילן ,התכנסה בהרכב מורחב כדי לאשר את תכנית העבודה
ואת התקציב ,ול סיים בכך עבודת מטה שארכה חודשים רבים .בבסיס תכנית העבודה הונחו ניסוחים
מעודכנים של חזון ההתאחדות ומטרותיה ,אליהם הגיעו חברי ההנהלה לאחר סדרה של סדנאות מונחות
וימי עיון רבי משתתפים .במהלך הדיון על התקציב עלתה בעוצמה רבה התביעה להכפיל ,לשלש ּולְ ַרבֵּ עַ את
התקציב הנוכחי ,ולאפשר בכך להתאחדות לפעול במקצועיות ובחוזקה להשגת יעדיה ומטרותיה.
שבת שלום

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

