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שלום לכולם!
עוד ינובון בשיבה
השבוע נפגשו בבית שפירא שבקיבוץ בארות יצחק כ –  70איש ואישה ,מקיבוצי התנועה ואף מחוצה לה,
ליום שכולו לימוד ,דיון ועיסוק בסוגיית הגיל השלישי וההזדקנות בקיבוץ .את היום פתחה ד"ר אילה
אליהו שהאירה וניתחה בצורה מרתקת את סוגיית הבדידות :האם להזדקן פירושו בהכרח להיות בודד?
מה ההבדל בין בדידות שנוצרת מהעדר דמות רגשית קרובה ,לבין בדידות חברתית שמתייחסת להיעדרה
של רשת חברתית רחבה? ועוד סוגיות מעוררות מחשבה .בהמשך היום ניסינו לדמות סוגיות מורכבות
העולות מן השטח ולפעול לפתרונן בעזרת עקרונות מנחים שניתנו על ידי עודד אטינגר .התוודענו לעקרונות
המנחים שלפיהן אמורה לפעול המערכת הקיבוצית לטיפול בזקן בעזרתה של אורית גלאור ,ובסיום שמענו
והתרשמנו עד מאוד מהעשייה בתחום במספר קיבוצים שהציגו יוזמות ,עשייה מבורכת ומרשימה .במהלכו
של היום ובסיכומו עלתה תחושה של סיפוק גדול מהעלאת הנושא וסומן בבירור רצון להמשך .יישר כח
לנורית (בארות יצחק) ועדנה (מזכירות התנועה) שטרחו על האירוח ,ותודה לכל השותפים ולמשתתפים.
משבי רוח צפון
הרוח בהחלט נשבה בשלישי בלילה בעמק בית שאן .מדווחת לימור ספראי ,רכזת דור צעיר בתנועה :בבית
המדרש של טירת צבי ,לצד סושי ושאר פינוקים ,התקיים דיון מרתק במיוחד כמעט עד חצות הליל.
בהנחייתו הכשרונית של ד"ר מיכאל בן אדמון עסקנו בשאלת השאלות :דתיות הקיבוץ הדתי .למדנו את
מדרש הפרדס ,ופירוש מרתק מהספר 'שם משמואל' של רבי שמואל בורנשטיין אודותיו ,והתגלגלנו לנו
בנבכי שיקולי ההלכה ובמקומו של ההיבט החברתי בפסיקה .התמתחנו לנו בין רוחניות לדתיות על משק
כנפי ההיסטוריה של עם ישראל בכלל ושל הקיבוץ הדתי בפרט .ניסינו לזקק את העקרונות של תפיסת
ההלכה דרך כתביו של צוריאל אדמנית .והיד עוד נטויה .נשמח לנציגות מגוונת יותר של קיבוצים ,אז אם
בא לכם להשתלב בעיצומו של הדיון ,מוזמנים להגיע גם בפעם הבאה! רוח .פינוק .לימוד מרתק .מה צריך
יותר מזה?  -21.1בדרום - 16.2 ,משותף לצפון ולדרום .בואו!
סמינר כלכלה וחברה  -כיתה י'
השבת יתקיים בקבוצת יבנה סמינר ל –  60בני ובנות כיתה י' מרחבי תנועת הקיבוץ הדתי .הסמינר יעסוק
במתח בין הכלל לבין הפרט בתחום הכלכלי-חברתי .יבחנו בו יחסי הפרט והכלל בחברה דרך הפרדגימה
הכלכלית .נברר האם מקורות היהדות מנחים אותנו בסוגיה נצחית זו ,ונעמת את המצוי עם הרצוי במדינת
ישראל .נעלה שאלות לדיון ונבקש למצוא את התשובות בלבבות המשתתפים .חוויות ,רשמים ותודות-
בשבוע הבא .בינתיים אחלו לנו ,שבת מוצלחת ,מעניינת ומרוממת.

פורום מנהלי חינוך
בשעה טובה ,הצטרפה לפורום מנהלי החינוך מנחה :ד"ר שולמית קיציס ממעלה גלבוע .ברגישות
וביצירתיות הנחתה שולמית את הפורום שהיה עמוס השבוע בנושאים חשובים :שמענו הרצאה מפי אמיתי
פורת ,ממקימי מכינת יונתן בעלומים ,על התפיסה החינוכית של המכינות המעורבות ומה ניתן ללמוד
ולאמץ מהן לחינוך החברתי שלנו בקיבוצים וקיימנו סדנא ,דיון ושיח משותף אודות סוגיית בני עקיבא
בקיבוצים שלנו .בשיח זה התארחה נעמה שורק  -רכזת סניפי בנ"ע בקיבוצי הצפון .הרגשנו כי רק התחלנו
לגרד את הסוגיה וכי נדרשת עבודה רבה בתחום .נכונה לנו עבודה משותפת במהלך השנה הקרוב ובעז"ה
נמשיך לעבוד עליה יחד בתקווה להתקדמות בנושא .מפגשי פורום מנהלי החינוך הם בהחלט מפגשים
פוריים ומשמעותיים שמעניקים כוחות וכלים להמשך עבודה חינוכית גדושה וחשובה.
הסוכן הנבחר לשנת 2015
ראובן קמיל ,מנכ"ל 'שדמה ' ,סוכנות הביטוח איתה עובדת תנועת הקיבוץ הדתי במשך שנים ארוכות ,זכה
בתואר הסוכן הנבחר לשנת  .2015הבחירה נעשתה על ידי לשכת סוכני הביטוח ועיתונאי הביטוח
והפיננסים .ממשרדי התנועה נשלח מכתב ברכה חם לראובן .במהלך השנים הרבות בהן אנו עובדים עם
ראובן ועם סוכנות שדמה נוכחנו ביכולתו המקצועית הגבוהה ,ובכושר היצירתיות שלו ,דבר שבא לידי
ביטוי בפוליסה המיוחדת שנבנתה לקיבוצי התנועה .אנו מאחלים לראובן עוד הרבה שנים של פעילות
בתחום הביטוח והמשך עבודה משותפת עם קיבוצי הקיבוץ הדתי.
כנס המטה השיתופי
הכנס השנתי של המטה השיתופי התקיים השבוע בקיבוץ פלמ"ח-צובה ונכחה בו נציגות מכובדת גם
מקיבוצי תנועת הקיבוץ הדתי .הכנס עסק בסוגיית תחזוקתם של מרכיבי הקהילה ,מתוך ההבנה שעל מנת
לשמר את היחד הקהילתי נדרשת פעילות אקטיבית .ניר מאיר ,מזכ"ל התק"צ פתח בדברי ברכה ואחריו
נשאו דברים ח"כ איתן ברושי ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי  -נחמיה רפל (שזכה לדברי פרידה חמים) ורשם
האגודות השיתופיות עו"ד מירון הכהן .ניכרה בדברי המברכים בעיקר ההכרה כי התנועה הקיבוצית מכילה
בתוכה כיום מגוון גדול של קיבוצים ,אך למרות שונותם ,ניתן למצוא בהם לא מעט מהמשותף ועל המטה
השיתופי לפעול בכל התנועות על מנת להביא את הערכים המשותפים הללו לידי ביטוי ומיצוי .בהמשך
הכנס לאחר סקירתה של מאיה שפיר את פעילות המטה התקיימה הרצאה של הרב ד"ר עמית קולא (רב
קיבוץ עלומים) ,שבחן את נושא הקהילה דרך עקרונות של משפחה .בסדנה שנוהלה על ידי שי בן יוסף
נתבקשו המשתתפים להתאגד לקבוצות ,לאתר יחד פעילויות המחזקות את הקהילה ולמצוא בהן עקרונות
מובילים .בסיומו של היום הציג ד"ר אושי שהם-קראוס מבט עתידני על השיתוף .סוף הכנס עמד בפרידה
ממריו טויב ,אשר מסיים כהונה מפוארת של  13שנות פעילות בתנועת התק"צ .תודה לקיבוץ פלמ"ח צובה
ולפעילי המטה השיתופי על ארגון הכנס ועל האירוח.
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