ב"ה ,כ"ד טבת תשע"ה

שלום לכולם,
כנס הגיל הרך 2015
השבוע התקיים במרכז הכנסים שבאפעל 'כנס הגיל הרך  '2015בסימן השקת 'רשת הגן הקיבוצי' ,בארגונה
ובהפקתה של מח' הגיל הרך בתנועה הקיבוצית .מדווחת נירית אפרתי רכזת הגיה"ר בתנועת הקיבוץ הדתי:
הכנס הוא עוד צעד בהכרזת רשת הגן הקיבוצי כרשת המוכרת ע"י משרדי הממשלה ,הליך שמאפשר לייחד
ולטפח את דרך החינוך הקיבוצי בגן הילדים .ברשת מגוון תחומים שיקבלו ביטוי כגון – הכרה סטטוטורית,
מערך יעוץ ייחודי ,תמיכה משפטית ותקצוב .הקיבוץ הדתי שותף מלא למהלך ואף מאייש חלק מהנהלות
הרשת .במהלך הכנס שמעו המשתתפות הרצאה מעוררת השראה מפיו של יעקב הכט ,הוגה ויוזם בית
הספר הדמוקרטי ורשת החינוך הדמוקרטי .הכט ריגש את המשתתפים בסיפורו האישי .בנוסף ,ד"ר גבי
אסם – ראש אגף חברה וחינוך בתק"צ ,וד"ר נירה וואלה – יועצת למערכת הגיה"ר ,פרסו בפני המשתתפים
את משנתו הסדורה של החינוך הקיבוצי ואת ייחודו .את הכנס חתם הסופר אסף ענברי ,בשיחה מרתקת על
הקיבוץ המשתנה ,היוצר נרטיב חדש ומשמעותי של חבר ותושב ,ועל השוני בין ילדי הקיבוץ של אז לאלה
של היום .ניתן לומר כי אנו נמצאים בעיצומו של תהליך הצטרפות של עוד ועוד קיבוצים לרשת ואנו מקווים
שבנוסף ל קיבוצי התנועה מהעמק ומההר שכבר הצטרפו לרשת ,יבחרו עוד ועוד קיבוצים להיות חלק מרשת
ייחודית זו .נסיים בתודה למארגני הכנס ובתקווה להמשך הצלחתה של 'רשת הגן הקיבוצי'.
חורף סוער בתנועה
בחמשוש הקרוב תחל עונת סמינרי החורף של אגף החינוך בתנועה .השבת יתארחו במרכז הרצוג שבקיבוץ
עין צורים למעלה מ 80 -בני ובנות כיתה ט' מ 15 -קיבוצים בתנועה ,על מנת לעסוק בערך השלום .יחד עם
מדריכי מדרשת תורה ועבודה נברר את משמעותה של החובה הדתית לרדוף אחר השלום ואת הביטוי שלה
בחיינו האישיים והיומיומיים .בהמשך יתקיימו סמינרים לכיתות י ,י"א וי"ב ,וכן קורס לחינוך למיניות
בריאה לצוותי החינוך בקיבוצים .כנס החינוך השנתי של התנועה יעסוק הפעם בנושא" :דרשתי
קרבתך ,בכל לבי קראתיך" – על חינוך למצוות ומחויבות לאמונה ורוחניות .לכנס יגיעו כ 100 -אנשי חינוך
פורמלי ולא פורמלי מלידה ועד בכלל .חורף סוער בתנועה! לפרטים והרשמה מוזמנים לפנות ללימור.
חורף סוער 2
החזאים הכינו אותנו לסערה .אמנם התחזית לא התממשה במלואה אבל בקיבוצי הגוש זכו למנת שלג יפה
שהולידה את התוצרים המשמעותיים ביותר – בובות שלג .בקיבוצים הפזורים ברחבי הארץ עפו גגות לול,
עצים נפלו ,גשם וברד ירדו משמיים ,ואפילו כמה פתיתי שלג שירדו פה ושם ,עשו את שלהם והצדיקו את
הכותרת – סערה .על אקורד הסיום – הקרה שחתמה את הימים הסוערים ,אפשר היה לוותר.

תודה
שורות אלה נכתבות במוצאי יום הבחירות המקדימות ,כאשר עדיין לא התפרסמו נתונים כלשהם
על תוצאות הבחירות ,ואין לי מושג האם הצלחנו בשיבוצי במקום מכובד ברשימת "הבית היהודי"
לכנסת ה.20 -
לפני אמירת התודה אני מבקש להסביר :לראשונה בתולדות תנועת הקיבוץ הדתי נטלנו חלק פעיל
בפריימריז .בעבר התנגדנו לקביעת נציגי המפד"ל לכנסת בשיטת הפריימריז ,בגלל חסרונותיה,
שהבולטים שבהם הם העלות הגבוהה שכל מתמודד צריך להוציא מכיסו ולגייס מתומכיו ,וכן
החשש מ'מפקדי ארגזים' .אבל זה מאחורינו ,וכיום ברור שעם כל מגרעותיהם הפריימריז נתנו
דחיפה עצומה למפלגה ,ויש להן חלק חשוב במעבר מ 3 -מנדטים של המפד"ל אל  12מנדטים ומעלה
של "הבית היהודי" .במוסדות הקיבוץ הדתי עקבנו אחר השינויים במגרש הפוליטי והחלטנו לעלות
כיתה ,ולהשתלב בעולם הפוליטי שבו בסופו של דבר מתקבלות ההחלטות המשפיעות על כל תחומי
חיינו.
במהלך המסע הקצר והנמרץ של החודש האחרון ,זכינו כתנועה וזכיתי כפרט להרבה פרגון ,ואין לי
ספק שציבור רחב במדינת ישראל מעוניין שנציג תנועת הקיבוץ הדתי יישב סביב השולחן של מקבלי
ההחלטות.
בחודש האחרון נרתמו למשימה רבים וטובים ,ואני מבקש להודות לכולם .למרות שטרם התבררו
התוצאות ועדיין לא הופקו הלקחים ,אני מבקש להביע את תודתי והערכתי כבר עכשיו לעשרות
החברים מכל הקיבוצים שעבדו ועמלו למעני ולמען הקיבוץ הדתי" :וכל העוסקים בצורכי ציבור
באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם".

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

