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שלום לכולם,
הארגונים הכלכליים הקיבוציים
יאיר רינמן (לביא) נבחר השבוע לעמוד בראש 'התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים' ,והוא מחליף את
ניר מאיר (קבוצת שילר) המתמודד בימים אלה על תפקיד מזכ"ל התק"צ .לראשונה בתולדותינו יעמוד חבר
הקבה"ד בראש ההתארגנות הכלכלית המשותפת ל'משקי הקיבוצים' ולשמונה ארגונים אזוריים (בעבר:
ארגוני קניות) שראשיהם מתכנסים אחת לשבוע סביב שולחן עץ רחב מימדים (מכאן הכינוי 'שולחן
הארגונים')  ,לומדים את ההחלטות המתקבלות ברמה הארצית ,מתעדכנים בפעולות הנעשות בשטח,
ומתאמים את הפעילות הכלכלית והפיננסית של מאות קיבוצים .ברכתנו שלוחה ליאיר בתפקידו החדש!
ביקור מחלקת החינוך ביישובי דרום הר חברון
"אור הירח על ההר ,לילה לבן בשדות בית לחם  – "...כחלק מהקשר אותו מקיימת התנועה עם הישובים
בית-יתיר ,כרמל ומעון (ישובים שהצטרפו כעמיתים לקבה"ד) ,שמו אנשי אגף החברה :נירית אפרתי ,לימור
ספראי ,ריבה פריד וזיו כרמל ,את פעמיהם לפגישה עם נציגי ועדות החינוך בשלושת יישובינו ,ובדרכם זכו
לחצות את ספר המדבר ואת הגבעות היפות בואך דרום הר חברון .לישובים עמיתים ישנם ממשקים רבים
בתחום המשקי ,אך בתחום החינוכי נקבע כי קשרינו יהיו מצומצמים ,בגלל מערכות החינוך המצומצמות
והמאפיינים האידאולוגיים של הישובים .בפגישה שהתקיימה בכרמל הוצגו פעילות מחלקת חינוך
התנועתית והפעילות החינוכית ביישובי הר חברון .אין ספק שאופי הישובים שונה מרוב קיבוצינו ,אך
נוכחנו בחשיבותה של הפגישה לתאום ציפיות ,הכרות עם אנשי השטח ,ופריסת האפשרויות לשיתוף פעולה.
המפכ"ל בהודיות – גאווה חינוכית
מפכ"ל משטרת ישראל ,רב -ניצב יוחנן דנינו ,בליווי בכירים מהמטה הארצי והמחוז הצפוני ,ערך ביקור
בכפר הנוער הדתי הודיות ,ונחשף לשני מיזמים חינוכיים הנערכים בשיתוף פעולה של משטרת ישראל,
משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים :האחד ,מגמה ללימודי משטרה ,שבמסגרתה לומדים החניכים
קרימינולוגיה ,פסיכולוגיה וסוציולוגיה ,כחלק מלימודיהם לבחינות בגרות ,ונחשפים מקרוב לעבודת
המשטרה בסיורים לימודיים ובהתנדבויות שונות במשמר האזרחי .השני ,פרוייקט ייחודי בעולם של גידול
סוסים לצורכי משטרה ,שהוקם בהודיות לפני  3שנים .מטרתו של הפרוייקט הוא גידול סוסים שישרתו
בעתיד את משטרת ישראל לצרכיה המבצעיים .את הביקור אירח אלי שטיין ,מנהל הכפר ,והתלוו אליו
מוטי דותן ,ראש המועצה האזורית גליל תחתון ,ונחמיה רפל ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי .בשיחה עם החניכים
אמר המפכ"ל" :זכיתם להיות שותפים למפעל חינוכי ציוני ברמה הלאומית ,ואני נרגש לראות את עיניכם
הנוצצות ולשמוע על הישגיכם המקצועיים".

קורס חינוך למיניות בריאה
השבוע סיימנו בשעטו"מ ,את הקורס ב'חינוך למיניות בריאה' .במהלך הקורס חידדנו את הצורך בשיח עם
ילדים על מיניות ,וגם למדנו כיצד ניתן לעשות זאת .למדנו על ההתפתחות המינית בכל ההיבטים (שכליים,
רגשיים ,פיזיולוגיים ,חברתיים) אצל בני האדם מלידה ועד בכלל ,כגברים וכנשים .בקבוצות סדנאיות
לנשים וגברים בנפרד ולפי קבוצת הגיל המודרך – עברנו תהליך של התבוננות פנימית על היחס שלנו לכל
הקשור במיניות ,על המסרים שקיבלנו ושאנחנו רוצים להעביר בנושאי מיניות ,אינטימיות ,מודלינג ועוד,
הן כהורים והן כאנשי חינוך .יחד עם הרב אילעאי עופרן התמודדנו עם המשמעות של היחס שבין הלכה,
ערכים ומיניות .עסקנו על קצה המזלג בזיהוי והתמודדות עם אלימות ופגיעות מיניות ,ועל מקומנו
ותפקידנו באירועים כאלה .ולבסוף גם עסקנו בכל היחס לדימוי גוף ,לתפיסת הגוף ולענייני מגדר .כ40 -
גברים ונשים ,העוסקים בחינוך השתתפו בקורס ובסיכומו ציינו שהוא היה מאד משמעותי עבורם .תודות
לעוסקים במלאכה ,למרצים ולמנחים ,לאחראים על האירוח הנעים והמפנק ,ולמחלקת החינוך הרחבה על
הרמת הפרויקט .אנו תקווה כי הקורס אשר נתן מצע ראשוני ביותר יקבל ביטוי והמשך בקהילות
שלנו ,וכמו בנושא הזה ,נמשיך להרים דגלים נוספים של אומץ ,של שיח ,של התחדשות ועשייה ערכית
המחוברת לחיים ולמציאות היום-יומית ,כל אחד לחוד וכולנו יחד כתנועה.
משבי רוח
האם האדם הקיבוצניק הוא בעל אחריות אישית? הוא פעיל? אקטיביסט? מה הקשר בין המחאה החברתית
לקיבוץ הדתי ולמה לא היינו שם? האם יש קשר בין מחאה ליהדות? מהו סוציאליזם דתי על פי משה אונא,
ו מה משמעות תיקון עולם על פי הגמרא בבבא בתרא או על פי הפילוסופית מרת'ה נוסבאום? על כל
השאלות הללו ניסינו לענות בערב נוסף ומרתק במיוחד של 'משבי רוח' .יחד עם ד"ר מיכאל בן אדמון (שדה
אליהו) אנחנו לומדים ומעמיקים בסוגיות השונות ,ונעים על הציר של עבר-הווה-עתיד בתנועה שלנו .מעניין,
מחכים ,אפילו מרגש ,וכבר מחכים למפגש הבא שיעסוק בנושא חקלאות ועבודת האדמה ובו ניפגש עם
כתבי שלום קרניאל ,וחברים נוספים ,נשוחח עם נרי שוטן ,חבר קיבוץ רביד ,על חקלאות בישראל בימינו.
לשנה זאת נותרו עוד שני מפגשי ערב ושבת ,ולמרות זאת צעירים מוזמנים ומוזמנות עדיין להצטרף!
פורום מנהלות הקבה"ד בחפץ חיים
פורום מנהלות הגיל הרך נפגש הפעם בקיבוץ חפץ חיים ,ועל כך מדווחת נירית אפרתי (קבוצת יבנה):
בביקור בגנים נחשפנו לשינויים ולהתאמות שנדרשו עקב המציאות המשתנה בקיבוצים .ראינו ניהול
מרשים של אילנה פרץ בשיתוף עם מנהלי הקהילה והמועצה ,למדנו המון ויצאנו מלאי תובנות .לאחר מכן
העמקנו יחד עם הרב נהוראי (משואות יצחק) בנושא קיום המצוות ,ובעיקר בנושא התפילה בגיל הרך.
ובסדנא משותפת של הרב ושלי "הוצאנו" עקרונות משמעותיים שינחו אותנו בדרך :לשמור על רצף מערכתי
– ליצור חדש על ישן ,לא לקטוע טקסטים באמצע ,להשתמש בניגון ,שירה ותנועה ,לשמור על מעורבות
ושותפות של הורים בתפילת הילדים .בסדנה הדגשנו גם את חשיבות ההתאמה לכל קהילה וקהילה ואת
חיבורו של הרב למערכת החינוך .בפגישתנו הבא נקיים מפגש בין רבני הקבה"ד לרכזי החינוך.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

