ב"ה כ"ה אייר ,תשע"ה

שלום לכולם,
טקס התייחדות שנתי לחללי התנועות הקיבוציות
טקס ההתייחדות השנתי עם זכרם של חללי התנועות הקיבוציות שנפלו במערכות ישראל
ופעולות האיבה ,התקיים בשבוע שעבר באנדרטת הקיבוצים .האתר נמצא ביער הקיבוצים
שבאזור רמות מנשה ,והוא משקיף על קיבוץ משמר העמק שמתחתיו ועל עמק יזרעאל כולו

הדוברים התייחסו לאחוז
הגבוה של בני קיבוצים
שנפלו במערכות ישראל

שלפניו .באנדרטה מונצחים שמותיהם של מעל  0,333נופלים מכל הקיבוצים בארץ ,שנפלו
מתקופת המדינה בדרך ועד השנה האחרונה .שמותהכוונה –
להרחיב לפי העשור שבו נפלו
הנופלים מצוינים
כמותית את מס '
במלחמות ובין המלחמות .בטקס בו השתתפו משפחות שכולות ,נציגי צה"ל ,חברי כנסת ונציגי
המתנדבים ולשפר
התכניתאיתן' ,וביניהם גם 2
במבצע 'צוק
התנועות הקיבוציות ,צוינו הנופלים בשנה האחרונה,
בעיקר את
איכותית
חברי קיבוץ נירים שנפגעו מפגיעת מרגמה והוכרו כחללי צה"ל .הדוברים השונים התייחסו
לאחוז הגבוה של בני הקיבוצים בין הנופלים במערכות ישראל.

פורום מזכירים בבית רימון
פורום מזכירים נפגש השבוע בבית רימון .מדווח אמיתי פורת (כפר עציון) ,מרכז אגף החברה:
בבית רימון ישנן כ 111 -משפחות ,מתוכם כ 01 -חברי קיבוץ (תכנית היעד בעז"ה 133 -
משפחות בהרחבה ו 133 -בקיבוץ ,אך עוד חזון למועד  .)...בשנים האחרונות ישנה התאוששות
וצמיחה חברתית וכלכלית וגם הקיבוץ החל לקלוט לתוכו חברים חדשים .הפעם קיימנו "סיור
יצירתי" בניצוחו של נועם פרינס (מזכיר חברתי בית רימון) ,והתגייסנו להכנת 'סרטי פרסומת'
לַקיבוץ (מתחדש) מתוך מאמץ לרכז את המסר ,לדייק אותו וגם לספר אותו באמצעות המחזה
באתרמ 71
נציגים
קצרה ( .הסרטונים החביבים והקצת מביכים 62
הקיבוץ הדתי – חומר טוב לפורים
נמצאים
קיבוצים באו לשמוע
יזמויות על ידי החברים .הדוגמה
הקמת וגם על
בנושאהאיומים
הבא .)...מפגש העמיתים התמקד הפעם על
היפותחשוב) לתושבי המקום ולקהילה
היוזמותחיוני/
שנבחרה היא הקמת יזמות חברתית שהיא גם שירות (
– פיתוח המכולת היישובית .עלו מספר התייחסויות :הפרדה בין דברים מעניינים ויפים שיש
בהם יזמות לבין צרכים קהילתיים שהקיבוץ צריך להגדיר בהם מדיניות; כיצד לא מכבים את
החלום היזמי והאנרגיה החיובית שיש בה ,ומאידך שומרים על נהלים שיאפשרו לבנות ולנהל
את היזמויות בצורה נכונה .עלו דרכי התמודדות שונות אך הוסכם שיש חשיבות ליצירת נוהל
מסודר לליווי וטיפול ,וכמו כן שהניסיון מחייב גם זהירות; יש ליצור כלים מעשיים לביטוי
האחריות האישית של היזמים (חשוב במיוחד בקיבוץ השיתופי) .נפרדנו בהתרגשות ובצער
מעמוס בן נון ,מזכיר מירב ,המסיים קדנציה שניה והו סיף לפורום הרבה תבונה ,ניסיון ,רגש
וצבע ,וקידמנו בברכה ובשמחה את מרים שלם ,מחליפתו ,שגם מחזקת את הכוח הנשי
בפורום.

כיצד לא מכבים את
הח לום היזמי ומאידך
איך שומרים על נהלים?

ממחלקת הבטחון
אחת לשנה עושה מחלקת הבטחון את פעמיה לבסיס הקומנדו הימי ,אי שם לחופו של הים
התיכון .במשרדו של נ' – מפקד בית הספר להכשרות ,שהנוף הנשקף ממנו הוא בוודאי
מהיפים בארץ ,שמענו על התרומה המשמעותית של בני התנועה הקיבוצית לשייטת ,ועל
התחושה שעדיין חסרים מתגייסים בני הקיבוץ הדתי למרות האווירה המעודדת את
השתלבותם של בני הציונות הדתית בחייל .שוחחנו על מסלול ההכשרה המפרך שטומן בחובו
ענין רב ואתגרים מגוונים .שמענו כי השייטת סימנה לאחרונה את  133בתי הספר המובילים
בגיוס לקרבי ,ושבתי הספר בקבוצת יבנה ובשדה אליהו נכללים כמובן בקבוצה זו .סוכם כי
בתאום עם מחלקת הבטחון יגיעו נציגי היחידה לבתי הספר שלנו לשיחה והסברה .בשיחה
התחדדו מספר נקודות ובהן :העובדה כי בני ישיבה ומכינות המאריכים את לימודיהם מעבר

למרות אוירה מעודדת ,
חסרים מתגייסים בני
הקבה "ד לשייטת
המעודדות בשייטת

לשנתיים מקשים על קליטתם למסלול שרות ארוך בשל גילם המבוגר יחסית; עיקר
המועמדים לשרות בשיטת מגיעים דרך גדנ"ע צלילה (מסלול מומלץ); יש יתרון ניכר בסיכויים
להתקבל לשייטת לבוגרי שנת שרות .במהלך המפגש הוחלפו מספרי טלפונים ומיילים בינינו
לבין הגורמים המטפלים בקליטת מעגלי המלשבי"ם השונים – לוחמים ,בעלי פרופיל נמוך
ומתנדבים ,כך שנוכל להסתייע בהם בשעת הצורך.

בנות שרות לאומי בטיול סיכום שנה
כמידי שנה ,גם השנה יצאו בנות השרות הלאומי המשרתות בקיבוצים לטיול סיכום ופרגון
לפועלן בשנה שחלפה .מדווחת שרון שגיא (מירב) ,רכזת השירות הלאומי בקיבוצי הצפון:
בבוקר יום ראשון החלו להצפין בנות הדרום לכיוון עמק בית שאן ,לאיסוף אחרון ,וקדימה
הלאה לצפון הרחוק .פתחנו בארוחת בוקר בנמל עין גב ומשם המשכנו לכיוון צפון הגולן,
למסלול בירדן ההררי ,בדרדרה .לאחר שאכלנו צהריים כיאה למסורת הקיבוצית – פסטרמה
של טיב ותפוצ'יפס ,המשכנו לעין טינה ,מקום קסום שלחלק מהבנות היה חדש ולא מוכר .את
הערב בילינו יחד במדרשת חיספין .למחרת עלינו לתצפית בהר בנטל המשקיף על הגולן
המרהיב ועל גבול ישראל סוריה ,שמענו הסברים מרתקים ומלמדים מהמדריכה והמאבטח
על האזור .משם המשכנו לחצבאני ,לנחל שניר ,ושם כשאנחנו בתוך המים החל לרדת גשם
זלעפות! לא נשברנו ,והמשכנו לטייל רטובות אך מרוצות .לקינוח יצאנו לטיול אופניים
מאתגר ומהנה שהכניס את כולנו לכושר .סיימנו אותו בתחושת סיפוק והנאה ועם טעם של
עוד .תודה ויישר-כוח לבנות המסיימות את שירותן הלאומי!
חצי יובל למרכז יעקב הרצוג
השבוע יקבל ערב הלימוד המסורתי של מרכז יעקב הרצוג ,שמתקיים מידי שנה לקראת חג
השבועותִ ,מ ְשנֶה חגיגיות לרגל חגיגות ה  21 -שנה להיווסדו .בערב הלימוד והניגון ,שכותרתו
'הקולות ששמעתי בסיני' ,יתקיימו מעגלי שיח עם טובי המרצים ,והוא יסתיים במופע של
הזמרת אתי אנקרי .בנוסף ,בימים הקרובים יֵצֵ א גיליון עמודים חגיגי המוקדש רובו ככולו
למרכז יעקב הרצוג ולמתן האפשרות וההזדמנות לכל איש ואישה באשר הם ליהנות מזיוה של
תורה .פרטים לגבי ערב הלימוד ניתן למצוא באתר הקבה"ד.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

טיול סיכום ופרגון לפועלן
של בנות השירות הלאומי
בקיבוצים בשנה שחלפה

