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לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
המוזיאון הלאומי לקיבוץ
ועדת ההיגוי של 'המוזיאון הלאומי לקיבוץ' (שם זמני) ,שיוקם ע" פ החלטת הממשלה בקיבוץ עין שמר,
התכנסה לדיון על המתווה האוצרותי ,המטרות ודרכי התצוגה .הפגישה נפתחה בבחינה קפדנית של החזון,
שנוסח בלשון זו " :במוזיאון יוצג סיפורה של התנועה הקיבוצית ,מתחילת דרכה לפני למעלה מ011 -

סיפורה של התנועה
הקיבוצית מתחילת
דרכה יוצג בעין שמר

שנים ועד ימינו .התצוגה תאיר את הקיבוץ כקהילה התיישבותית ערכית השואפת לתיקון אדם ועולם,
את המתחים הפנימיים המובנים בקיבוץ ,את ריבוי הפנים של הקיבוץ ,ואת מקומו הייחודי במדינת
ישראל" .עין שמר נבחר לארח את המוזיאון מסיבות רבות ,ובתוכן' :חצר הקיבוץ' ההיסטורית ומוזיאון
הטרקטורים המצויים בתחומו והפועלים כאתרי תיירות ,מיקומו של הקיבוץ ואופיו האנושי הייחודי.
הכוונה היא ליצור במוזיאון מתחמים שונים ,שיציגו נושאים מרכזיים בחיי הקיבוץ ,וביניהם :עבודה –
במגוון רחב ,מחקלאות ותעשייה ועד יזמות אישית וסידור עבודה ; בית הכנסת וחדר האוכל – רשות
הרבים ; בית הילדים ,חדר/דירת המשפחה – רשות היחיד ; מחסן הבגדים ,מועדון לחבר ,ועוד .בין
המתחמים יחברו 'שבילים' שההליכה בהם תוקדש לליבון הנושאים המוצגים במתחמים.

לפי
מליאת הנהלה ארצית של בני עקיבא
ישיבתה האחרונה של מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא היתה כנראה גם ההתכנסות האחרונה שלה
במבנה הנוכחי ,ברחוב הפסגה בשכונת בית וגן .בעז"ה ,ביום חמישי ו' בניסן ( )31.2.3.62תחנוך התנועה
את המבנה החדש והקבוע של הנהלת בני עקיבא ,בפאתי שכונת גבעת מרדכי .עיקרה של ישיבת המליאה
הוקדש לדיון מכין לקראת מועצת התנועה שתתכנס בחופשת פסח ,תחת הכותרת" :חיים בתנועה".

מועצת בנ "ע תתמקד
השנה בחבריא א'
ובחברי הגרעינים

המועצה תתמקד בחבריא ב' ובחברי הגרעינים" :נבקש לבחון את המפגש של חברי התנועה עם לימוד
תורה ועד כמה הוא תופס מקום משמעותי בחיינו; נבקש לפגוש את תחומי העשייה השונים בהם אנו
פועלים כיום ונשאל את עצמנו האם מדובר בעשייה מספיק משמעותית ורחבה; ננסה לסלול את דרך
היציאה לחיים משמעותיים" .הדיון שהתפתח במליאה הבליט את המתח הקיים – והמוכר לנו בקיבוצינו
– בין פעילות מקומית במסגרת היישוב והמועצה האזורית לבין פעילות ארצית במסגרת תנועת בני
עקיבא .נציגי הקבה" ד במליאה תרמו כמיטב יכולתם להעמקת השיח ולהצגת פתרונות.

שרים הלל לתנועה
השבוע קיימנו שלושה מפגשי הכנה לפזמונסניף ,על פי 'מחוזות' ,כיאה לסניפי בני עקיבא :בכפר עציון –
לקיבוצי הגוש ,ביבנה – לקיבוצי הדרום ,ובשדה אליהו – לקיבוצי הצפון .נושא הפזמונסניף השנה יהיה
כמובן ,השמיטה (שהייתה גם הנושא בחודש ארגון) .החידון לגילאים הבוגרים ,המירוץ לגילאים הצעירים
ותחרות השירה – כולם יעסקו בשמיטה ,משמעותה באופן כללי ,וערכה הייחודי בתנועת הקיבוץ הדתי.
בקרוב יצא 'השמיטון' – עיתון חגיגי מיוחד בנושא ,שמפיקה מחלקת דור 'דור צעיר' בתנועתנו .מדווחת
לימור ספראי ,רכזת מחלקת נוער וצעירים :בהכנה פגשתי מדריכים חושבים ומתעניינים ,קומונריות
רציניות ומעמיקות .שיחקנו ,התווכחנו ,למדנו ,וחשבנו איך ליצור שנת שמיטה עם ערך מוסף – באופן
אישי ,קבוצתי ,קיבוצי ולאומי .מכאן יצאו הנציגים חזרה לקיבוצים ,לעבודה חינוכית חווייתית עשירה
ומאתגרת .תחרות הפזמונסניף תתקיים בעז"ה ביום ראשון ,אסרו-חג פסח ,כ"ג בניסן ,63.1 ,ב'בית העם'
בלביא .משפחות וחברים מוזמנים לחגוג עמנו באירוע מרשים ,ערכי ומשמח.

המדריכים התווכחו
ולמדו כיצד לצקת
לשמיטה ערך מוסף

סיוע לבעלי צרכים מיוחדים וכנס אהדה
המרכז לייעוץ ושיקום בתנועה הקיבוצית פרסם הנחיות עדכניות לקבלת סיוע עבור אוכלוסייה הנזקקת
בתחומי תעסוקה ,דיור ופנאי .הסיוע מיועד לאנשים עם ליקוי פיזי ו/או קוגניטיבי ,שיש להם
לשיקום
יהול
נכות או מגבלה בתחום התפקוד האישי ,התעסוקתי והחברתי .הסיוע מיועד לעזור במגוון תחומים ,כגון:
השתתפות במימון הסעות ובפעילות שיקומית כרכיבה טיפולית ,שחיה ,מועדון חברתי ,ועוד צרכים
ייחודיים שיוכרו על ידי המרכז .בנוסף ,ארגון 'אהדה' – ארגון הורים לילדים ובוגרים עם צרכים
מיוחדים בתנועה הקיבוצית ,יקיים ביום חמישי  31במרץ אסיפה שנתית ויום עיון מקיף שיסקור
תהליכים ,מגמות וחידושים בתחום הספקת הצרכים המיוחדים ,בקיבוצים ,בתנועה ובמדינה .הכנס
יתקיים בבית התנועה הקיבוצית ,ליאונרדו  62בתל אביב ,בין השעות  0...ל .61...-פרטים נוספים
אודות מרכז הייעוץ והאסיפה השנתית ניתן לקבל אצל שרגא וילקshraga@kdati.org.il :

"כי מראש צורים אראנו"
פורום מזכירים נפגש השבוע בראש צורים .מדווח אמיתי פורת :יצאנו מהקיבוץ ,וסיירנו בדרך האבות
הקדומה .לאחר ספיגת 'תבנית נוף מולדת' באתרי העבר זרמנו בקו ישיר לאתגרי ההווה ,וצללנו לתוך
ראש צורים של היום 606 :בתי אב (כולל תושבים שוכרים) ומספר נפשות גדול ביותר (אפילו מקבוצת
יבנה .)...ניסינו ללמוד מתהליך איחוד הקהילות ,במסגרתו עברו כ 0.% -ממשפחות ההרחבה לחברּות
בקיבוץ ,והוסכם על מבנה אירגוני ניהולי המחבר את ההנהלות (הקהילה והקיבוץ) לגוף משותף שבו
מתקבלות ההחלטות ,ומבוצעות ע"י מנהל קהילה אחד לכל היישוב והקיבוץ .ראינו מהלך מרשים של
צמיחה ,ומעבר מקיבוץ קטן במשבר חברתי וכלכלי ,ליישוב קיבוצי איתן עם דילמות "בריאות" .העלינו

מהלך צמיחה שמוליד
דילמות בריאות
ושאלות אמצע הדרך

מספר תובנות ושאלות של "אמצע הדרך" :האם התוכן של המסגרת שנבנתה בהיר דיו (מה משמעות
להיות "חבר קיבוץ" בראש צורים)? האם הופנם השינוי ב"מעמד" אצל הציבור הרחב? הועלו מספר
יסודות שיש לחדד את משמעותם ,כגון :שותפות מלאה באחריות ובנכסים משותפים וערבות הדדית,
ובעניין הערבות ההדדית – האם לממן אותה ע"י רווח מנכסים משותפים או ממיסוי פרוגרסיבי? צמיחת
הקהילה דורשת הגדלת מקורות ,א"כ כיצד? בחנו גם את אתגרי ההווה :המשך הצמיחה של ראש צורים
בכ 1. -יח" ד שיתנו מענה לבנים ולחלק מהשוכרים הרבים ביישוב .שאלנו כיצד לווסת בין האינטרסים
(בנים מול תושבים קיימים) ואיך לתכנן קדימה ,בטווחים הארוכים יותר .עמדנו על משמעות הקצב הנכון
והמתאים בתהליך הצמיחה הדמוגרפית ,למול אילוצים ,דחפים וגורמים מושכים .מורדי שבט פרס
בפנינו את עבודת מחלקת הצמ"ד מול הקיבוצים ,ולימור ספראי עניינה אותנו בפרויקט 'שבוע עבודה'
בקיבוץ לבני נוער ,במסגרת סמינר של מדרשת תו"ע .בתוך ים הדברים קשה היה שלא להתרגש מנכונות
חברים שעברו ימים קשים לצרף אליהם לשותפות בנכסים – חברים רבים נוספים ,ובכלל ,מההתנערות
מהמשבר והיציאה לצמיחה .חברי ראש צורים – עלו והצליחו!

יום הבוחר
בימים האחרונים לפני 'יום הבוחר' הזירה הפוליטית מתחממת ,תדירות כנסי הבחירות עולה והמתיחות
מורגשת' .כנס חקלאים' שנערך ביסוד המעלה הוקדש לפאנל בין המתמודדים במפלגות השונות ,אך הוא
נפתח במחווה יוצא דופן :דובי אמיתי ,נשיא התאחדות האיכרים ,העניק בשם תנועות ההתיישבות
תעודת הערכה לח"כ זבולון כלפה ,יו"ר הלובי החקלאי בכנסת היוצאת ,שבשנתיים האחרונות עשה
עבודה מצויינת עבור ההתיישבות כולה והחקלאות בפרט .זבולון זכה להערכה מקצועית וחברתית מצד
כולם ,ואין ספק שחסרונו של זבולון ב"בית היהודי" יורגש .כידוע ,לצערנו לא יהיה במפלגה זו נציג
להתיישבות הקיבוצית והמושבית ,וגם עובדה זו מעצימה אצלנו את ההתלבטות עבור מי להצביע .עם
זאת אנו קוראים לכולם להגיע לקלפיות ,להצביע ולהשפיע ,מתוך מחשבה ארוכת טווח על מדינת ישראל,
ראשית צמיחת גאולתנו.

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

ללא נציג התיישבות
מועצמת ההתלבטות
למי להצביע

