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נדרשת עזרת החברים
כדי להגיע למטרה  :נציג
התנועה בכנסת

פריימריז ב"בית היהודי"
השבוע הסתיים המיפקד של "הבית היהודי" ,וכ 02,222 -חברים נוספים הצטרפו למפלגה,
המונה כעת למעלה מ 00,222 -חברים" .מטה הבחירות של נחמיה רפל" נערך לקראת
הפריימריז (בחירות מקדימות) ,ובקרוב נבקש את עזרת החברים והקיבוצים כדי להגיע
למטרה :נציג התנועה בכנסת ה!02 -
כנס החינוך השנתי
כנס החינוך ה 4 -יצא לדרך .גם השנה -אנו מצדיעים ומפרגנים לאנשי החינוך שלנו בקיבוצים
ומזמינים אותם להתעשר ,להתגבש ,להתחדש ,ללמוד וללמד במלון לביא ,בימים ראשון-שני,
ה-ו בשבט .00-0..2 ,בתכנית :הרצאות ,סיורים ,סדנאות ,למידת עמיתים ועוד .הפרסום
המפורט של התכנית יצא בקרוב ואנו מצפים ,כמו בכל שנה ,להשתתפות יפה וערה.
מה נשמע בגיל הרך
לפי
מדווחת נירית אפרתי ,רכזת הגיל הרך בתנועה :השבוע התקיים פורום המנהלות בנושא
השמיטה .פתחנו את היום עם משה הרשטיק ,שהציג את הפן ההלכתי של שנת השמיטה ,
וסיימנו עם עינט קרמר שהציגה את הפן החברתי של השמיטה .בימים אלה נשלח פרסום

'התורה כשפת חיים' -
מענה למגזר הייחודי שלנו
עם מיטב המרצים

ראשוני על ימי עיון לגננות הקבה"ד בנושא "ושננתם לבניך ודברת בם" .יום זה המציע מענה
לשפת התורה כשפת חיים ,נרקם מתוך רצון לתת מענה למגזר הייחודי שלנו ,וייקחו בו חלק
הרב מאיר נהוראי (משואות יצחק) והרב אורי ליפשיץ (טירת צבי) ,מיריק שניר – יוצרת
וכותבת ספרי ילדים ,והיוצרת ומחברת שירי ילדים – אריאלה סביר .ההרשמות הן דרך
מנהלות הגיל הרך בקיבוצים ,ונשמח בהשתתפותן של כל הגננות מלידה עד שש .בקרוב
יתקיים ברמת אפעל הכנס להשקת 'רשת הגן הקיבוצי' ,שאחוז גדול מקיבוצינו נכנסו אליו,
והוא מלווה על ידי בתיאום עם התנועה הקיבוצית .זהו רגע חשוב ומשמעותי לתנועה כולה,
ואני מאמינה שהוא ייטיב עם כולנו.
הקבוצה על שלל היבטיה
בשבוע שחלף התקיים סמינר לכלל בני הקיבוץ הדתי ,במסגרת סמינר מחלקת ההגשמה של
בני עקיבא .הנושא שנבחר לסמינר היה 'הקבוצה על שלל היבטיה' .מבחינתנו זו בהחלט
הזדמנות לשלב תכנים וערכים הקרובים לליבנו .במסגרת הסמינר ,שנערך באכסניית הנוער
שבמושב נורדיה ,פגשו בני ובנות שנת השרות את נושא הקבוצה מכיוונים שונים ,גם במבט
פנימה – משמעות הקבוצה המצומצמת איתה עובד כל אחד מהם במהלך השנה כולה ,העוגן
החברתי והקבוצתי במהלך השרות הצבאי ,וגם היבטים ערכיים של המושג קבוצה וקיבוץ.
הסמינר אורגן למופת ע"י צוות מחלקת הגשמה ודוד גדיש מרכז מסלול היג"ל בבני עקיבא.

משמעות הקבוצה כעוגן
חברתי וקבוצתי במה לך
השירות הצבאי

כנס איגוד התעשיה הקיבוצית
הכנס השנתי של איגוד התעשיה שהתקיים לאחרונה בקיבוץ מעלה החמישה עמד בסימן של
חדשות .התעשיה הקיבוצית היא חלק מהתאחדות התעשיינים ,והיא מקיפה את כל
התחלות
יהול
המפעלים בקיבוצים .בדיונים בכנס עלו נושאים כגון :האם יש מדיניות והאם צריך
אסטרטגיה ממשלתית בנושא תעשיה ישראלית? האם יש לתמוך ולחזק את התעשיה
המקומית גם על חשבון המחיר? כמובן שגם היה מיקוד על המיוחד בתעשיה הקיבוצית ,ואיך
הופכים את המפעל לאטרקטיבי בעיני חברי הקיבוץ .בסקירה של התעשיה הקיבוצית
שהוצגה בכנס בלט חלקה של התעשיה הקיבוצית במכירות וביצוא ( )8%מתוך סך התעשיה
הישראלית ,שהוא הרבה מעל חלקם של הקיבוצים באוכלוסיה .יש לציין שמספר המפעלים
בקיבוצים הינו במגמת ירידה 032 :מפעלים ב 0223 -מול  34.מפעלים שהיו בשנת .0222

איך הופכים את המפעל
לאטרקטיבי בעיני חברי
הקיבוצים?

הירידה מוסברת בסגירת מפעלים ,וכן ממכירת מפעלים לבעלים חיצוניים .כיום רק 02%
מהמפעלים הינם בבעלות מלאה של הקיבוץ .תופעה נוספת שבולטת בסקירה היא הפעילות
בחו"ל של מפעלים בתעשיה הקיבוצית ,פעילות שמהווה את אפיק הצמיחה העיקרי של
התעשיה הקיבוצית.
פורום רכזי חינוך
השבוע התקיים מפגש נוסף של פורום רכזי חינוך .הפורום המתכנס אחת לחודש בבארות
יצחק ,עסק הפעם בשני נושאים :בתחילת היום ,ובהנחייתה של נורית סבירסקי ,ניתחו חברי
הפורום את משמעותו של שינוי באורח החיים בקיבוץ ,הן באופן אישי ,הן מול הקהילות בהן
הם חיים ,והן כלפי חוץ .חלק גדול מקיבוצינו ובכללן מערכות החינוך ,נמצאים בשינויים
המחייבים את מנהלי החינוך להוביל את התהליך ,להרחיק ראות ולהיערך בהתאם .בחלקו
השני של המפגש עסקנו בנושא הדמוקרטיה בהנחייתה של לימור ספראי ,רכזת הנוער
והצעירים ,כהכנה לסמינר הצפוי לבני ובנות כיתה י"א במסגרת הפעילות של מחלקת החינוך
ודור צעיר בתנועה .זהו נושא משמעותי הנמצא על סדר היום לקראת הבחירות ,והוא בהחלט
מזמן לכולנו פעילות חינוכית משמעותית שניתן לפתח בכל ישוב.

מ שמעותו של שינוי באורח
חיים הקיבוצי באופן אישי
ומול הקהילות

יום עיון בטחון לאומי בעקבות צוק איתן
השבוע התקיים במכון למחקרי ביטחון לאומי יום עיון בעקבות "צוק איתן" .בפתח היום
התכנס המזמו"ר לאישור תקציב התנועה לשנת  .0220התקציב שאושר מבטא את הפעילות
הענפה של התנועה .היות שישנו חוסר וודאות לגבי מקורות חיצוניים ,התקציב שאושר הינו
תקציב שרבים מסעיפיו תלויים בשאלה האם יתקבלו התקציבים האמורים ,ולכן הוחלט
לקבלו בהתניה שבחודש יולי ,יתכנס המזמו"ר על מנת לעדכן את התקציב בהתאם
להתפתחויות .לחלקו השני של היום הצטרפו כ 82 -חברים נוספים ,חברי הוועדה הרעיונית-
מדינית ,נציגי צח"י מהיישובים ומתעניינים נוספים ,ושמעו הרצאות מרתקות מפי טובי
החוקרים במכון :האלוף במיל' עמוס ידלין ,שהרצה על האתגרים בפניהם עומדת המדינה
\\

בשנה הקרובה בזירה הביטחונית והמדינית ,ד"ר עודד ערן ופרופ' זכי שפירא שניתחו את
מורכבות היחסים בין ארה"ב לישראל ,ד"ר אורית פרלוב שריתקה אותנו בהרצאה על הלך
הרוחות ברחוב העזתי מניתוח הרשתות החברתיות .פאנל משותף של יעקב עמידרור ,נחום
לנדאו \,ואסתר מרקוס מעלומים עסק בשאלת פינוי היישובים בעת ההסלמה ,ולקינוח – ד"ר
גבי סיבוני דיבר על היערכות צה"ל לסבב הבא .היה מעניין ומאתגר!

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

כמאה חברים שמעו
הרצאות מרתקות מפי
טובי החוקרים במכון

