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שלום לכולם,
קיץ בשדה החינוך
הקיץ החל ומערכות החינוך בקיבוצים נכנסו עמוק לפעילות .מדווח זיו כרמל לאחר סבב קצר
באחדות ממערכות חינוך :בבארות יצחק מקיימים את מסורת הפעלּול ,שהוא מתחם בתוך
הקיבוץ שבו מתקיימת רוב פעילות הקיץ .לכל קבוצה מרחב משלה ,הילדים עוברים בין חוגים
להרחיב
שונים והפעלות ,בניצוחה של רכזת החינוך הנמרצת –הכוונה
בטירת צבי בחרו לפתוח
אסתר–פורשר.
כמותית את מס '
את החופש בטיול לנחל הקיבוצים .הילדים חוו מפגש בלתי אמצעי עם הטבע ,ולמדו אגב כך על
המתנדבים ולשפר
אחרת ,והשבוע במסגרת
למדינה
חשיבות המים לחיינו .במעלה גלבוע מקדישים כל שבוע
התכנית
איכותית את
'שבוע אפריקה' שמעו שיחה על עליית יהודי אתיופיה במבצע שלמה .במגדל עוז מתקיימת

קייטנות אילן  ,טיולים ,
שיחות  .מערכות החינוך
בפעילות קיץ נמרצת .

השבוע קייטנת איל"ן ,ובמסגרתה מלווים ילדי התיכון את ילדי איל"ן בפעילות עם חיות,
טיולים ,נסיעה לים ועוד .במקביל מקדישים בני הנעורים הצעירים יותר כל שבוע לתקופה
אחרת בהיסטוריה .השבוע עסקו בבריאת העולם – במים ובשמיים ,ויצאו לפעילות ב'עין כסף',
המעיין המקומי .בכפר עציון מארחים גם כן את קייטנת אילן ,ודי לראות את הטופוגרפיה
המקומית כדי להבין שמלאכת המארחים אינה קלה כלל וכלל .במקביל ,ילדי כיתה י"ב
מקימים בגבעת הסלעים ההיסטורית פינת מרגוע עם ספסלים ופרגולה ,שתיחנך ביום העלייה
לכפר עציון .היוזמה המרגשת והבניה כולה היא של הנוער .נאחל לכל ילדינו המשך חופשה
חווייתית ומהנה ,ונמשיך בעז"ה לדווח על הפעילויות בשבועות הקרובים.
אגף המשק
אגף המשק של התנועה עסוק בתקופה האחרונה בפעילות רבה בשני המעגלים – הפנימי
והחיצוני .שרגא וילק ,רכז האגף ,מדווח :במעגל הפנימי של עבודה מול הקיבוצים שלנו אנחנו
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בקיבוצים ,כאשר בכל מפגש אנחנו
האגף
מסיימים החודש את הסבב השנתי של ביקורי
באו לשמוע
קיבוצים
המשקים עוסקים ,לתוצאות
נחשפים לעומק ובצורה יסודית לסוגיותעלהליבה
שבהם על
האיומים וגם
היפות
היוזמות
התפעוליות והכספיות של הפעילות המשקית והעסקית ,ולתוכניות לעתיד הקרוב והרחוק.
במפגש אנו דנים יחד על הדרכים שבהם התנועה יכולה לסייע .בנוסף אנחנו מטפלים בסוגיות
ספציפיות הדורשות ליבון והתערבות ,בעיקר בסוגיות של התרת חסמים מול גורמי
ה"ממלכה" :סוגיות בתחום הקרקעות ,רשות המים ,מועצת החלב וכיו"ב .בעמק המעיינות
ייסדנו מחדש את פורום מרכזי המשק ויו"רים של קיבוצי הקיבוץ הדתי ,שבו אנחנו דנים
ומתאמים עמדות בסוגיות המקומיות של החקלאות בעמק .כמו-כן אנו ממשיכים בכנסים
הארציים של מרכזי משק וגזברים אחת לרבעון .בכנסים אלה מוקדש הבוקר ללמידת עמיתים,
ובהמשך היום אנו מארחים ו/או נותנים במה למיזמים ולאורחים שונים בתחומי העיסוק
והעניין של המשתתפים.

כנסים ללמידת עמיתים
ומפגשים מעשירים
בתחום המשקי

חלב
במעגל החיצוני אנחנו מלווים ומשתתפים בכל הפורומים הארציים אשר מנהלים את תחומי
החקלאות והתעשייה הקיבוצית על כל חלקיה וגווניה .בין היתר אנחנו מלווים את הדיונים
סביב היום שלאחר סיום הסדר הפטם הנוכחי ,ובודקים את האפשרויות הקיימות להמשך –
שמירת ההסדר הקיים ,יצירת הסדר חדש או מצב של אי-סדר .בתחום החלב אנחנו מלווים
את הדיונים סביב הגזרות החדשות בדבר טיפול בשפכים החריגים והאסורים ,ובהתארגנות
לקראת סיום תקופת חוק החלב .נושאים נוספים הנמצאים על סדר היום וזוכים לטיפול
אינטנסיבי (יחד עם יתר התנועות) הם ניסיון ההסדרה של תחנות הדלק הפנימיות בקיבוצים,
טיפול בעדכון חוק ההתיישבות ,מחירי המים ,האגף לשימור קרקע חקלאית ועוד.
פורום מזכירים – מפגש מסכם לשנה זו – מהי קהילה
פורום מזכירים חווה מפגש "קצת אחר" ,בבאר שבע ,כדי לסייר בקהילות עירוניות שונות
ומיוחדות ,לעמוד על המוטיבציות והתהליכים שהביאו להקמתן ,וללמוד על 'מהי קהילה?'
בעיני אנשים צעירים .אמיתי פורת ,רכז אגף חברה ,מדווח :פגשנו את אנשי קהילת קמה –
קהילת חיים הפועלת בעיר ,שחבריה בגרו משלב הסטודנטיאלי לשלב המשפחות ,ומקיימים
כיום מגוון פעילויות לחברי הקהילה :הקימו גן הפועל בפורמט של קואופרטיב צרכני,
מקיימים מרחב הורים ילדים פעיל מידי יום אחה"צ ,ועוד פרוייקטים ברחבי העיר (כמו בית
הקפה רינגלבלום) .בהמשך פגשנו את קהילת גוונים – קהילה של צעירים בני  03 -52יוצאי
תנועת "בני עקיבא" ,המתגוררים ופועלים בשכונה ג' ,מקיימים מרחב הורים-ילדים,
ומבקשים לפעול לטובת קידום השכונה ,וליצור התחדשות חברתית ופיזית .לבסוף פגשנו את
נציג קהילת בארות – קהילה אורתודוקסית שוויונית ,המקיימת אורח חיים שוויוני בהתאם
להלכה ,וכן פעילות חברתית בבית הספר היסודי "נתיבי עם" .ניסינו לעמוד על הגדרת
'קהילה' בעיניהם :הצורך בתמיכה השתייכות ומפגש חברתי ,מרחב גיאוגרפי קרוב אך פתוח
ואוורירי (כמו בעיר ולא כמו בקהילות יישוביות) ,אכפתיות למעגל שמעבר לאני ומשפחתי,
השתתפות בפעילות קהילתית ,יסוד כלשהו של ערבות הדדית ,אקטיביזם ,מעורבות חברתית

פטם

קרקע
מים

מפגש אחרון לתשע "ה

עובדים -לומדים ,
בע לי אכפתיות
ומודעות חברתית

ועשייה ,לפעמים גם מחוייבות של מיסי קהילה (וכאן היו הבדלים בין הקהילות והתפיסות).
במפגשים נאמרו משפטי מפתח מעניינים:
 אל תאמר מהיכן אשיג משאבים להגשמת החלום ,אלא יש לי חלום ולכן אתחיל לעשות
והמשאבים כבר יבואו (איציק ,פעיל מרכזי בקהילת אופקים).
 ישנו מתח קבוע ,מפרה וחיובי ,בין קהילתיות (ועשייה פנימה) לבין משימתיות (עשייה
החוצה).
 הקהילות העירוניות חושבות לטווחים קרובים ובינוניים ,ואין להם בהכרח שאיפה
להמשיך להתקיים לאורך ימים ושנים.
 בדור הצעיר יש דגש על בחירה והשתייכות לפי השתתפות ,על הצבעה ברגליים ,ופחות
על מחוייבות.
 הקהילה הרב דורית ביישובים שלנו היא מקור לגאוות יחידה ,לחוסן שיש לשמור עליו
ולטפח אותו.
נפרדנו מאסי פליישמן ,מזכירת משואות יצחק שסיימה קדנציה ארוכה ,וקיבלנו בשמחה
לפורום את מחליפה :יהודה אורן .הפורום יחדש את פגישותיו בעז"ה בתחילת שנה"ל הבאה.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

סוכני
שינוי
ליצירת
מציאות
טובה
יותר
בישראל
.

חדשנות  ,חיות  ,מסורתיות
וקה י לתיות

