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ניתן להתפקד רק עד יום
שני הקרוב !21.92 ,

הזדמנות אחרונה להשפיע
ביום שני הקרוב מסתיימת ההתפקדות ל"בית היהודי" .אם עוד לא התפקדתם וחשוב לכם
להשפיע על אופייה של מפלגת "הבית היהודי" ,וחשוב לכם לדאוג לקדם נושאים ערכיים
החשובים לתנועה ולציונות הדתית ברוח הקיבוץ הדתי ולהתיישבות בכלל ,וחשוב לכם לסייע
ולתמוך בכניסתו של נחמיה רפל לכנסת ,זה הזמן להיכנס לגוגל ,להקיש מפקד הבית היהודי,
לשלם  93שקלים בכרטיס האשראי ולהיות בעלי זכות הצבעה בפריימריז לבית היהודי
שיתקיימו ב .41.4.1.41 -
זרוע תנועתית משמעותית בתנועת הקיבוץ הדתי
מדרשת 'תורה ועבודה' שהוקמה ופועלת תחת חסותה של תנועת הקיבוץ הדתי ,החליפה
לאחרונה ידיים ובמקום לימור ספראי ,שנכנסה לנעליו של רזי בן יעקב כרכזת דור צעיר
לפי
מנהלות אותה היום טל אליאל ושירה ספיר .המדרשה מקיימת ,בין השאר ,מפגשים
בתנועה,
למדריכי המדרשה ,ולמפגש הקרוב שיתקיים ביום חמישי ,י' בטבת 414 ,בבניין בנ"ע העולמי
רח' קינג ג'ורג'  ,11בשעה  43:..הוזמנה סיון רהב-מאיר .הערב שכולו דיבורים על יהדות,

דיבורים על יהדות,
דמוקרטיה ומה שביניהם +
ארוחה לשבירת הצום

דמוקרטיה ומה שביניהם ,ייפתח בארוחה מפנקת לשבירת הצום .צעירים נוספים שיש להם
עניין להשתתף במפגש מוזמנים ליצור קשר.midrasha.tora.avoda@gmail.com :
לקראת חילופי תפקידים
במסגרת החפיפה לקראת כניסתו של שרגא וילק לתפקיד ריכוז אגף המשק בתנועה (במקום
צביקי פורת) ,התקיימו במהלך השבועיים האחרונים פגישות היכרות עם ראשי התאחדות
חקלאי ישראל ,אנשי אגף המשק והכלכלה של התק"צ ,אנשי המשק של תנועת המושבים ,
והשבוע בע"ה ייפגש שרגא גם עם ראשי ארגון עובדי המים וראשי הארגונים הכלכליים .כמו
כן השתתף שרגא בישיבות הסדירות :ישיבת הוועד המנהל של התאחדות חקלאי ישראל ,בה
נידונו בין היתר ,השפעותיו של המשבר הכלכלי ברוסיה על ענפי היצוא החקלאיים (בעיקר
תפו"א וגזר) ועל דרכי ההתמודדות מול משבר זה; ישיבת דירקטוריון מועצת החלב ,בה נידון
ואושר תקציב המועצה לשנת  1.41כולל מדיניות התמורות לרפתנים; ישיבה משותפת של
הנהלת ומועצת ההתאחדות מגדלי בשר ,בה ניתנה סקירה על הפעילות ונידון בקריאה
ראשונה התקציב של ההתאחדות לשנת  .1.41בנוסף השתתף שרגא בישיבת צוות הקרקעות
התנועתי הרחב ,בה נידונה עמדת התנועה הקיבוצית בכללותה לסוגיית הסדרת "השימושים
החורגים" ,לקראת הצגתה בצוות שמונה מטעם המינהל לטפל ולהציע מתווה פיתרון לסוגיה.
ואם לא די בכך – בין לבין ממשיך שרגא ללוות מקרוב את ההתמודדות של בית רימון ומעלה
גלבוע במסגר ת הוועדה במשרד החקלאות המטפלת בסוגיית היישובים בתת אכלוס ,ועוד
היד נטויה ...נאחל לשרגא הצלחה במשימות הרבות המונחות לפתחו!

סבב פגישות רחב לקראת
כניסתו של שרגא וילק
לריכוז אגף המשק

הכרה בייחודו של החינוך הקיבוצי
בשבוע שחלף התקיים יום סיור עם חברי ועדה מיוחדת שמינה שר החינוך לשעבר (עוד
כהונתו) ,הרב שי פירון .הסיור התקיים כחלק ממהלך משותף של שתי התנועות
בתקופת
יהול
הקיבוציות להכרה בייחודו של החינוך הקיבוצי .הוועדה שבה חברים נציגים מכל התחומים
במשרד החינוך ,סיירה במועצה האזורית 'מטה אשר' במגוון מוסדות חינוך – בבתי ספר
רגילים ומשלבים ,בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים ,במערכות הגיל רך ובמערכות הבלתי-
פורמליות .מדווח זיו כרמל (רכז מחלקת החינוך בתנועה) :הסיור הדגים בצורה מוחשית
ובלתי אמצעית את הייחוד של כל מסגרת ומאידך ,את האתגרים שיש לתת עליהם את הדעת.
הוועדה התרשמה מהמוסדות השונים ,ואנו הדגשנו את הצורך שלנו לבוא למדינה מתוך
ענווה (ולא משום ש'מגיע לנו') ,אך להדגיש שלחינוך הקיבוצי יש ייחוד ומן הראוי שייחוד זה

האותנטיות וה עוצמה של
החינוך הקיבוצי דורשים
התייחסות ייחודית

יקבל התייחסות בשל האותנטיות של הדברים ועוצמתם החינוכית .אנו משקיעים במהלך זה
אנרגיות רבות משום שאנו מאמינים שהוא יתרום בבוא הזמן להכרה במערכות החינוך
הקיבוציות ובכללן בקיבוץ הדתי.
תקווה לפריצת דרך
השבוע ביוזמת מחלקת הבטחון בתנועה ,התקיים מפגש עם אל"מ ערן שני ,מפקד מיטב
בקו"ם .לסיור הצטרפו עמיתינו מהתנועה הקיבוצית .בשיחה הודגש התפקיד המשמעותי
שמבצעות מחלקות הבטחון – מיצוי הפוטנציאל לשרות בקרב בני הקיבוצים .אל"מ ערן סקר
בדבריו את עבודת בקו"ם מיטב ,וציין את גודלה של המערכת ואת הקושי שלה להתייחס לכל
מקרה פרטני החורג מהתבנית .יחד עם זאת ציין כי יש כוונות לשפר משמעותית את מערך
הפניות הטכני ,לשכלל את מערכת האינטרנט ,ולהקל מאוד על מגוון הפונים .מדווח זיו כרמל
(רכז מחלקת בטחון בתנועה) :הובהר לנו כי מפקד מיטב רואה באוכלוסיית שנת השרות חתך
המחייב התייחסות מיוחדת ,וקיבלנו הבטחה למענה הולם בשיבוץ בני ובנות שנת השרות .גם
בתחום המתנדבים ,הסובל מסחבת ובירוקרטיה ,הובטחו לנו התייחסות ומענה מהיר יותר.
עיקר ההישג של מפגש זה הוא ההסכמה וההנחיה של מפקד מיטב לאפשר לנו כמחלקה
לעבוד בנהלים מסודרים מול הפונקציות המרכזיות במיטב-בקו"ם .הנחייה זו תשפר
משמעותית את מתן השרות והטיפול בפונים למחלקת הבטחון בקיבוץ הדתי.

אל"מ
ערן
שני
יש הישג  -התקבלה
הבטחה למענה הולם
בשיבוץ בני ובנות הש " ש
השירות

שמיטה קהילתית בסעד
משק סעד מבוסס ברובו על חקלאות ,וחווה את שנת השמיטה והשלכותיה מדי יום ביומו.
קהילת סעד מורכבת ממגוון א1נשים ,אשר עובדים1ות בתחומים שונים בקיבוץ ומחוצה לו,
ורובם לא שומטות1ים דבר השנה (מלבד את הגינה הפרטית שלהם ,כמובן) .כך נפתחה בשבוע
שעבר הידיעה ב'עלים' – עיתון קיבוץ סעד .בידיעה זו הוצג פרוייקט 'שמיטה קהילתית'
במגוון תכניות ,אירועים ויוזמות ,בהובלתה של סלעית לזר ,שמטרתם לצקת תוכן מיוחד,
אישי וקהילתי ,לשנה זו' :שעת שמיטה' -הפקרת שעה חודשית פרטית לטובת הזולת:
\\

משמרטפות ועד שטיפת רכבים ,משמירה בשער ועד אפיית עוגה לשמחה משפחתית ; מיזם
לימוד קהילתי – תנ"ך וש"ס משניות ,בקבוצות לימוד קיימות או חדשות; 'שמיטון' – בעלות
של שקל אחד במעמד הקנייה בחנות המקומית לטובת קניית מצרכים עבור משפחות
נזקקו\ת; שבתות "הכל כלול" – חמש שבתות שתוכרזנה כמוקדשות לנושא מיוחד ,ותועשרנה
בתכנים מגוונים שיעורים ,תפילות ,ניגונים ופינוקים ועוד ...ואנו שולחים מכאן את
התפעלותנו ומזמינים קהילות ללמוד ואף להעתיק מן היוזמה.

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

מגוון תכניות  ,אירועים
ויזומות שיוצקים תוכן
מיוחד לשנת השמיטה

