ב"ה ,כ"א כסלו תשע"ו

שלום לכולם!
לוח זמנים תנועתי
האירוע

תאריך

מוזמנים

מקום

כיתות י"א

קיבוץ לביא

יום עיון לגננות מובילות

יום שלישי
כ"ו כסלו 8.12

08:3015:00

מנהלות הגיל הרך

בית שפירא
בארות יצחק

ימי מדרש ואגדה

יום שני
ב' טבת 14.12

08:0017:00

הקהל הרחב

שדה אליהו

'אסטרטגיה של צמיחה'
כנס הנהגות וצמ"ד

יום שלישי
ג' טבת 15.12

 08:30הנהגות הקיבוצים 15:45וצוותי צמד וקליטה

משבי רוח – הדור הבא
דרום

יום שלישי
ג' טבת 15.12

מסע בעקבות
הדמוקרטיה

שעות

כ"א-כ"ג כסלו
3-5.12

בית שפירא
בארות יצחק

צעירים
בני 25-45

משרדי התנועה
נחלים

כיתות י"ב

מעלה גלבוע

כנס מרכזי משק וגזברים

יום שני
ט' טבת 21.12

12:3016:30

מרכזי משק

בית צוותא
בארות יצחק

פורום רכזי חינוך

יום חמישי
י"ב טבת 24.12

08:3014:30

רכזי חינוך

מועדון לחבר
בארות יצחק

'ממשיכים יחד'
כנס המטה השיתופי

יום חמישי
י"ב טבת 24.12

08:3016:00

בעלי תפקידים
בקיבוצים

קיבוץ פלמ"ח
צובה

יום עיון ומפגש בנושא
הגיל השלישי

יום שלישי
י"ז טבת 29.12

08:3015:00

משבי רוח  -הדור הבא
צפון

יום שלישי
י"ז טבת 29.12

20:30

חברה שלמה

על מספרים ואנשים

שישבת עיון ונופש

20:30

ה' –ז' טבת
17-19.12

י"ט-כ"א טבת
31.12.15-2.1.16
פרשת וארא
כ"ז-כ"ח טבת
8-9.1

בארות יצחק
צעירים
בני 25-45

בית מדרש
טירת צבי

נציגי כיתות י'

קבוצת יבנה

לנרשמים בלבד

עין גדי

שבת רבני הקבה"ד
בשבת שעברה התכנסו רבני הקיבוצים ,ראשי המוסדות התורניים של התנועה וחברי המזכירות הפעילה,
לשבת של דיבוק חברים ,למידת עמיתים ,ושיחות אל תוך הלילה .שני אורחים הוזמנו להרחיב את היריעה:
פרופ' יוסי כץ ,ששוחח על מעבר משפחתו מאפרת לכפר תבור ,והציג בפנינו אתגר ברור של חיבור אל
הציבור הגדול והרחב .בנוסף התארח עמנו אוריה גן ,מעלה גלבוע ,שהכניס אותנו לעולמה של קהילת הנוער
במלכישוע ,והעלה הרהורים על הטיפול בהתמכרויות במרחב גדול של מובנים ,ועל תפקידנו בתוך הקהילות
והיישובים בנושא זה .בהתאם למסורת השבתות ,הוקדש זמן לשיחה פנימית של נשות הרבנים ,ובמקביל
לטיול של הנותרים ,שפסעו בשבילי כפר תבור בהדרכת פרופ' יוסי כץ .דיון מיוחד הוקדש לאתגרי תנועת
הקיבוץ הדתי בתחום הדתי-רוחני-הלכתי ,דיון שהתפצל לשלוש קבוצות :רצינות ומצויינות בקיום מצוות;
מידתיות ראויה ברמת החיים ובתרבות הצריכה בקיבוצים; מעמד הנשים ומקומם בהנהגה תורנית .שעה
ייחודית הוקדשה להחלפת דעות ורעיונות בין הרבנים ,במסגרת "בנק הרעיונות" המסורתי .השבת
שהתארכה וגלשה אל מעבר לצאת הכוכבים הסתיימה בשירה ובריקודים בהובלת דוד ויינקרנץ ,כליזמר
שסחף בנגינת אקורדיון את הנשמה היהודית של כולם.
הנהלת מרכז יעקב הרצוג
בישיבת הנהלת מרכז יעקב הרצוג ,שבקיבוץ עין צורים ,נסקרה בהרחבה פתיחת שנת הלימודים .נח חיות
(קבוצת יבנה) ,מנהל המרכז ,הציג את התכניות המצליחות ומושכות הקהל ,כגון' :עם בעקבות גורלו – בין
נהר פרת ונהר חידקל' ,המתמקדת השנה בסיפורן של הקהילות המפוארות ויוצאות הדופן בעיראק
ובסוריה; 'לימודי ארץ ישראל – העמק הוא חלום – על מתיישבים ,חולמים ועושים' ,המתמקדת השנה
בעמקי הצפון; 'פעמיים כי טוב' – סדרת מפגשים עם מרצים בולטים על סוגיות שונות ,ועוד .מתברר שחלק
גדול מן המשתתפים באים בקביעות לקורסים השונים ,ומצביעים ברגליהם על איכות העשייה במרכז .גם
באגף הנוער הולכת ומתפתחת עשייה מרשימה 24 :קבוצות עוברות תכניות חינוכיות לגילאי בר-מצווה32 ,
קבוצות נוספות מקבלות תכנית להעמקת הזהות היהודית-ישראלית 5 ,קבוצות של מנהיגות נוער,
תלמידים חווים מפגשי דתיים-חילוניים ,והרשימה תתארך אם יעמדו לזכות מרכז הרצוג המשאבים
550

הדרושים .לאחרונה נכנס עובד חדש לתחום גיוס משאבים ,ואנו מקווים שבעזרתו נוכל להרחיב ולבסס את
פעילות המרכז ,שהיא עדיין אינה מאוזנת מבחינה תקציבית .המרכז יצא בקמפיין ל"אבן פינה לצהלי" ,על
מנת לאסוף שותפים (אפילו בתרומה סמלית) לפרויקט מרגש ,המחבר בין מפעל ההנצחה לזכרה המבורך
של תמר אריאל ובין 'צהלי' המכשירה נשים פורצות דרך .אפשר להצטרף עד חנוכה ,וכולם מוזמנים!
תמ"א 35
חברי ועדת התכנון של מרכז המועצות האזוריות וראשי תנועות ההתיישבות ,התכנסו לדיון מיוחד בעדכון
תמ"א  – 35תכנית מתאר ארצית מס'  ,35העוסקת במרחב הכפרי .השאלה המרכזית העומדת בפני "הוועדה
לנושאים תכנוניים עקרוניים" היא גודלם של הקיבוצים והמושבים :במושבים מדובר על מתן אישור
לבניית יחידת דיור שלישית בנחלה המשפחתית ,ובקיבוצים מדובר על מתן אישור להגדלת מספר יחידות
הדיור באותם קיבוצים שמספר חבריהם עולה על המספר המאושר בתכנית הבסיסית ,ובראשם :יגור –
הגדלה ל ;700 -נען – הגדלה ל ;800 -מעגן מיכאל – הגדלה ל ;900 -גבעת ברנר – הגדלה ל .1,000 -הגידול
במספר החברים משפיע ,כמובן ,לא רק על ההתנהלות בתוך הקיבוץ ,אלא גם על ההתנהלות במועצה
האזורית ובערים הסמוכות ,ולכן האישור מצריך דיון רחב שבו נוטלים חלק פעיל נציגי גופים רבים .מטעם
הקיבוץ הדתי לא הוגשו בקשות להגדלת מספר הדירות המאושרות לקיבוצים ,ואנו מברכים על-כך.

מזמו"ר
המזכירות המורחבת כונסה בהתראה קצרה ,לדיון דחוף במצבו של כפר הנוער הדתי – כפר חסידים.
כידוע ,הכפר הוקם ע"י תנועת הקיבוץ הדתי בשנות ה 30 -של המאה ה ,20 -והוא בבעלותנו .לאחרונה נקלע
הכפר למשבר פיננסי קשה ,המחייב אותנו לשנס מותניים ולהביא פתרונות לטווח הקצר ולטווח הארוך .רפי
בן-אבי ,מרכז הוועדה לעליית הנוער הדתי ,ונחמיה רפל ,הציגו את תמונת המצב ,וסייע בידם אלי אסרף,
מומחה לשוק הכספים המלווה את הנהלת הכפר בהתנדבות ב-
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השנים האחרונות .לאחר דיון נוקב ,בו

עלתה שאלת זיקתנו לכפר מחד ,ויכולתנו הפיננסית לסייע מאידך ,התקבלו החלטות אלה:


תנועת הקיבוץ הדתי ,יוזמת ומייסדת שישה כפרי נוער דתיים ,תמשיך ללוות ולכוון את התפתחותם של
כפרי הנוער ,במטרה לתת מענה חינוכי וטיפולי לילדי ישראל הזקוקים לכך.



המזמו"ר מנחה את המזכ"פ להביא לדיון ציבורי את נושא מעורבות הקבה"ד בכפרי הנוער ,כחלק ממכלול
המעורבות של הקבה"ד בחברה הישראלית ,ולסכם את הדיון בְּ מועצה.



התנועה קוראת לחבריה להשתלב בפעילות החינוכית-חברתית-לאומית של כפרי הנוער הדתיים ,והיא
רואה בכפרים יעדי התנדבות ועשייה לכל הגילאים :שנת י"ג ,הצטרפות לסגל ההדרכה וההוראה ,ש"ש
לגיל השלישי (= סבא וסבתא של הכפר) ,חברּות בדירקטוריון וכד'.



המזכירות הפעילה תרענן את הרכבה של הוועדה לעליית הנוער הדתי ,ותעצים את מעורבותה ופעילותה
בכל כפרי הנוער של התנועה.



המזכירות המורחבת מנחה את נציגיה בוועדה לעליית הנוער הדתי ליצור שיתופי פעולה ולהסתייע במידת
הצורך באישים ,מוסדות ורשתות חינוך שמחוץ לתנועה ,בכדי להבטיח ,לבסס ואף להרחיב את פעילותם
של כפרי הנוער ,בהסתמך על משאבי אנוש ומשאבי הון שאינם רק של הקבה"ד.



המזמו"ר שמעה סקירה על המשבר הפיננסי אליו נקלע כפר הנוער הדתי – כפר חסידים ,והיא מנחה את
המזכ"פ והוועדה לעליית הנוער הדתי למצוא פתרון למשבר ע"י צירוף שותפים אסטרטגיים בעלי יכולת
פיננסית ורצון לתרום להשגת מטרותיו של הכפר ,ו/או דרך הפעלה חינוכית/עסקית חדשה בחלק מנכסי
הכפר.



המזמו"ר מקבלת את הצעת המזכ"פ למינוי צוות שילווה את המשבר הפיננסי בכפר הנוער הדתי ,בהרכב:
רכז אגף המשק (יו"ר) ,מנהל קרנות הקבה"ד ,רפי בן-אבי ,יונתן בשיא ,ישראל מאור.



המזמו"ר מאשרת למזכ"פ להעמיד ערבויות והלוואות מסודרות לטובת כפר הנוער הדתי ,הנחוצות לניהול
המשבר הפיננסי הנוכחי ,תוך הבטחת כספי הקיבוץ הדתי.



המזמו"ר מאשרת לנהל מו"מ עם גוף אסטרטגי בנוגע לצירופו לבעלות על הכפר ,מתוך הבנה שהוא יפעל
לכיסוי הגרעון.



הצוות והמזכ"פ ידווחו באופן שוטף למזמו"ר על ההתקדמות במתן פתרון למשבר הפיננסי בכפר הנוער
הדתי.

אנו מודים למזכירות המורחבת על האמון ,ומקווים כי בעזרת השם ובסיוע הצוות המיומן נצליח להוציא
במהרה את כפר הנוער ממצוקתו התקציבית ,ונאפשר את המשך העבודה החשובה הנעשית בו.

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

