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פורום מזכירים
פורום מזכירים נפגש השבוע בקיבוץ שלוחות .מדווח אמיתי פורת ,מרכז אגף
חברה :בתחילת היום סיירו המזכירים בשכונת שלפים ,שכונה בהתהוות שרבים
מחבריה עדיין פזורים ברחבי הארץ אך היא הולכת ונבנית בקצב מרשים ( 11דירות
כבר מאוכלסות ועוד  22בבניה) .מתושבת השכונה – טלי גניאל ,שמענו על תהליך רב
שנים בדרך למימוש החלום ,על קהילה ששייכת מוניציפאלית לקיבוץ רשפים
ואיננה יישוב בפני עצמו ,ועל ההזדמנויות והאתגרים הכרוכים בכך הן עבור שלפים
והן מבחינת המועצה האזורית 'עמק המעיינות' הרואה בשכונה פרוייקט ייחודי
אזורי .כמו כן עסקנו בצורך ובאתגר של בניית זהות מעבר להיותה של שלפים
שכונה מעורבת (חילוני-דתי) .בהמשך היום למדנו על ההתמודדות של קיבוץ
לפיעם מציאות כלכלית מורכבת ,ועל הדילמות הניהוליות העומדות בפני
שלוחות
המנהיגות בשלוחות בתוך ההקשר הזה ,לדוגמא – כיצד שומרים על לכידות

הערכה ל מנהיגות איתנה
ויציבה הבולטת ביכולותיה
בתקופה מאתגרת זו

קהילתית בתקופה שבה נדרשת ירידה ברמת חיים? כיצד דואגים לא לאבד את
האכפתיות של האחד כלפי השני? ומה תפקידה של התנועה בתוך התהליך הלא
פשוט הזה? הנהגת שלוחות ציינה את ההיעזרות המשמעותית שלה בתנועה,
בהיבטים השונים ,ובמקביל הובעה הערכה גדולה למנהיגות שלוחות שהיא מנהיגות
איתנה ויציבה ,ובולטת ביכולותיה בתקופה המאתגרת הזו .אנו מאמינים ששלוחות
תצא מחוזקת מהקשיים הנוכחיים.
בית נועם
זיו כרמל ,רכז מחלקת הבטחון ,מדווח :השבוע התקיים מפגש עם בנינו ובנותינו
המשרתים בשנת השרות במסלול היג"ל בבית נועם .לאחר פתיחה בדברי תורה
עסקנו במפגש בעדכונים הדדים על הנעשה בתנועה ובבית נועם .שוחחנו על הצמיחה
האישית של כל אחד במהלך השנה ,ועל השינויים שכל אחד ואחת מהם עובר.
הביקור הקודם התקיים אך לפני כחודשיים ,אך כבר ניכר שינוי בחיבור ובביטחון
שחשים מתנדבי היג"ל בעבודתם בבית נועם .במסגרת הביקור קיבלו היגמלי"ם את
מסכת שביעית מבוארת ע"י הרב עדין שטינזלץ ,ספר שבכוונתנו לחלקו לכל
היגמלי"ם במכינות ,בישיבות ובמדרשות.
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כנס החינוך
"החינוך הדתי הוא אבן הפינה של חינוכנו ה'שומרי' ומהחינוך הדתי נובעים אצלנו
שאר יהול
חלקי החינוך ."...כך ,בדבריו של שלום קרניאל הי"ד ממקימי כפר עציון,
נפתח השבוע כנס החינוך .מעל  111מדריכים ,מנהלים ,מנהלות הגיל הרך ונציגי
בתי הספר של קיבוצינו ,התכנסו לכנס החינוך השנתי שהוקדש הפעם לעיסוק
בחינוך למצוות ומחויבות לאמונה ורוחניות .באכסניה המצויינת של מלון קיבוץ
לביא עסקו המשתתפים לאורך שני ימי הסמינר בברור אישי ,ובברור קבוצתי

מעל  011מדריכים  ,מנהלים,
ונציגי בתי הספר התכנסו
לעסוק ב נושא 'חינוך למצוות '

וקהילתי על מקומו של החינוך למצוות .במהלך הכנס נפגשו המשתתפים עם דעות
ורעיונות יי חודיים בחינוך הדתי ,סיירו בצפון במודלים שונים של חינוך רוחני
ואמוני ,וקינחו את היום הראשון במופע 'לנטוע שמיים' של שרה בק ואריאל
הורוביץ .את הכנס ריכזה לימור ספראי ,רכזת נוער וצעירים ,בסיוע מחלקת
החינוך ופעילי אגף חברה .זו הפעם הראשונה הצטרפו לכנס גם מנהלות הגיל הרך.
מהלך זה הוא ביטוי לתהליך המתקיים במחלקת החינוך בתנועה ,תהליך שמטרתו
ליצור שפה חינוכית אחת מתואמת ומותאמת בכל הגילאים .הצוותים חזרו
לישובים טעונים במחשבה ובהזמנה לעיבוד והטמעת הנושא בהמשך השנה בליווי
רכזי החינוך ואנשים רלוונטיים.
יוזמה מבורכת
כחלק מהליווי שנותנת מחלקת החינוך לתהליכים המתרחשים בקיבוצים התקיים
השבוע מפגש עם צוות החינוך בטירת צבי ,בנוכחותה של דבי בראס ממחלקת
החינוך של התק"צ .מערכת החינוך של טירת צבי עוסקת בימים אלה ,ביוזמה של
רכזת החינוך אפי חורין ,בקיום תהליך ברור ובדיקה מעמיק מתוך רצון להתאים
את המערכת לשינויים העוברים על הקיבוץ ותושביו .מתוך הכרות מתמשכת ניתן
לציין שהמערכת בטירת צבי היא מערכת טובה ,המקיימת היקף פעילות נרחב,
ולאור זאת היכולת לנהל תהליך בחינה משמעותי ראויה לציון.
פינוי ישובים בעת מלחמה – בימים ההם בזמן הזה
הכנס השנתי של "בארות בנגב" יתקיים בעז"ה בקיבוץ עלומים ,ביום רביעי עוד
כשבועיים :כ"ב בשבט ( 11בפברואר  .)2112השנה יוקדש הכנס לנושא "פינוי
ישובים בעת מלחמה – בימים ההם בזמן הזה" ,ובין השאר ייטלו בו חלק :ד"ר
נורית כהן-לוינובסקי ,שתרצה על נושא מחקרה וסיפרה "פליטים יהודים
במלחמת העצמאות"; יוחנן בן-יעקב ,שירצה על "במבחן הנאמנות – הדיונים על
פינוי כפר עציון בחורף תש"ח"; אל"מ אליעזר טולדנו ידבר על "המלחמה על
הבית" ,ועוד רבים וכן טובים .יום העיון יסתיים בסיורים מודרכים באיזור,
ומומלץ להגיע ל"דרום-אדום" ולחוות את פריחת הכלניות .תכנית מפורטת
תתפרסם על לוחות המודעות ובאמצעי התקשורת השונים.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

הערכה ל מערכת חינוך טובה
ופעילה שמחליטה לנהל
תהליך בחינה משמעותי

