ב"ה ,כ"ו בטבת תשע"ו

שלום לכולם!
התארגנות מחודשת
בימים אלו מסיים נחמיה רפל את כהונתו כמזכ"ל התנועה ,לאחר שמונה וחצי שנים גדושות ועמוסות
פעילות בהן צמחה התנועה והתקדמה רבות בתחומים שונים ומגוונים .כפי שדווח על ידינו ובתקשורת,
צביקי טסלר שהיה מתוכנן להיכנס לתפקיד מזכ"ל התנועה ,נענה לקריאת המפכ"ל רוני אלשיך ,להתגייס
לשורות המשטרה ולשמש ראש אגף תכנון בדרגת ניצב .מזכירות הקיבוץ הדתי תומכת בכך ומאחלת
לצביקי ולמשטרה הצלחה ,לטובת העם ומדינת ישראל .אמיתי פורת (ראש אגף חברה) ,ישמש כממלא
מקום המזכ"ל .במקביל הוקם צוות חיצוני לאיתור ,לגיוס ומינוי מזכ"ל בתפקיד קבע .הצוות בהובלת יאיר
ריינמן (מזכ"ל התנועה לשעבר) ,יגייס מועמדים מתאימים ויציג את הצעתו המגובשת לאישור בפני
המזכירות המורחבת .המזכירות הפעילה המליצה לצוות לקיים מכרז פתוח ,כחלק מהליך האיתור.
במקביל תשלים המזכירות הפעילה ,בסיוע צוות מש"א התנועתי ,את פעולות הגיוס והכניסה לעבודה של
שני פעילים ,רכז חינוך ,ביטחון ויג"ל ורכז כספים ופיננסים ,בכדי לייצב בהקדם האפשרי פעילותה של
המזכ"פ ולחלק נכון את האחריות והמשימות בין חבריה .כל הנושאים לעיל ,יוצגו לדיון ואישור בישיבת
המזמו"ר הקרובה ,ובה גם יובא לאישור תקציב מזכירות הקבה"ד ל .2016 -עד למועד כינוס המזמו"ר
תפעל המזכירות הפעילה בהתאם לאמור לעיל .אנו מאמינים כי נוכל לאתגרי השעה ולהתארגנות המחודשת
הנדרשת מתוך חוסן ,תכנון נכון ורצון להוביל את התנועה להמשך צמיחה ומרחבים חדשים.
פורום מזכירים
פורום מזכירים נפגש השבוע בטירת צבי ,סייר בענף התמרים ושמע ממשה זכאי ואבנר רותם ,מובילי הענף,
"איך הכל התחיל" וכיצד התפתחו התמרים לענף מרכזי ומשמעותי בפרי ובלולבים .הפורום 'טעם' מעט
מהסוגיות הבוערות בכל אחד מהקיבוצים ,ומכאן עבר לדיון על בעלי המלאכה – נותני השירות בקיבוץ
בתחומי הבנין ,החשמל ,אינסטלציה ,נגרות :איכות ,בטיחות ,שירות ועוד .הפורום קיבץ כמה תובנות
וכלים לשיפור השירות :יצירת אמנת שירות ואיסוף משובים; גיבוש שיטה מתאימה לריכוז הפניות,
המעקב והטיפול (דוגמת קהילנט); קיום סדנת שירות ותקשורת לנותני השירות; אפשרות לתגמול על
שירות ראוי וטוב ועוד .בחלק אחר של המפגש נפרדנו מהמזכ"ל היוצא נחמיה רפל שהדגיש חלק
מהאתגרים המוצבים בפנינו :מציאת דרכים מתאימות לחידוש החינוך החלוצי לתורה ולעבודה מתוך
רצינות והתלהבות; הצטיינות גם ב"ציבוריות" -לשאוף ולפעול שאנשי ובני הקבה"ד ימלאו תפקידים
משמעותיים בשירות המדינה ובשדה הציבורי הרחב; פיתוח ובניית מבני ציבור מתאימים בכלל הקיבוצים
ובמוסדות החינוך התנועתיים -דוגמת מבנה הקבע לבית המדרש בעין הנצי"ב ; בסיומו של הפורום נדונו
סוגיות חשובות של קליטת עליה עליהן נדווח בסעיף נפרד .תודה גדולה ואיחולי הצלחה לנחמיה מכל חברי
הפורום.

דירקטור מן המניין
בני אפל ,סמנכ"ל השיווק והמכירות של "פלציב" מקיבוץ עין הנצי"ב ,סיים בהצלחה קורס להכשרת
דירקטורים בחברות ומפעלי תעשייה ,ביוזמת התאחדות התעשיינים מרחב צפון ובשיתוף היחידה ללימודי
חוץ בטכניון .בטקס נטלו חלק ,מלבד הבוגרים הנרגשים ,טובי בכר -יו"ר התאחדות התעשיינים מרחב צפון,
עודד רביב – מנהל היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון וליאור אפלבאום – מנהל התאחדות
התעשיינים מרחב צפון שאמר בטקס" :אנו רואים בקורס כלי משמעותי בהכשרת עתודות הניהול של
חברות תעשייתיות .מטרת הקורס היא העמקת הידע בנושאים החיוניים לתפקידו של הדירקטור בחברות
ובתעשייה והענקת 'ארגז כלים' להתמודדות עם סוגיות המתעוררות בנושאים אלה :הגדרת תפקידי
הדירקטור בתעשייה ,הצגת הסוגיות המשפטיות האקטואליות המתייחסות לדירקטור ועקרונות מרכזיים
בניהול פיננסי" .אנו מברכים את בני ,ומאחלים ומאמינים שפירותיו של הלימוד יבואו לידי ביטוי בשטח.

זוכרים את יעקב דרורי  -מייסד ישיבות ההסדר
איגוד ישיבת ההסדר מציין בימים אלה ארבעים שנה להקמתו ,ובכנס של ראשי הישיבות שהתקיים השבוע
בעין צורים העלו את זכרו של המייסד ,חבר קיבוץ סעד :יעקב דרורי ז"ל .ביומיים של דיונים דנו ראשי
הישיבות בייעוד האיגוד ,המבנה הארגוני שלו ,מסלולי השירות ומאפייני התלמידים בישיבות ההסדר.
במסגרת הכנס הוקדש מושב לזכרו המבורך של יעקב דרורי – ממייסדי ישיבות ההסדר ומנכ"ל האיגוד
הראשון .יעקב דרורי ,שהיה בגרעין א' של בני עקיבא בהכשרה בטירת צבי והמשיך לגרעין המייסד של
קיבוץ סעד ,היה מזכ"ל בני עקיבא ,וממייסדי הישיבה הראשונה של בני עקיבא – ישיבת כרם ביבנה,
שבראשה הועמד הרב חיים גולדוויכט ז"ל .יחד עם חבר הכנסת משה אונא סיכם דרורי עם שר הביטחון
פנחס לבון את הסדר דחיית השירות בשנה של בני הגרעין המיועדים לשירות בנח"ל ,ובכך הפך את ישיבת
כרם ביבנה לישיבת ההסדר הראשונה .אחרי מלחמת ששת הימים הקים דרורי ,יחד עם הרב חיים סבתו,
את ישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים .לאחר מותו ,בשנת  ,1991הוענק למפעל חייו ,ישיבות
ההסדר ,פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה .במושב המיוחד לכבודו של יעקב נשאו דברים
הרב חיים דרוקמן ,שמוליק דרורי (ראש צורים) בנו של יעקב שהציג מכתב שאביו כתב לחנן פורת ז"ל ובו
התכנית להזמנת הרבנים עמיטל וליכטנשטיין לעמוד בראש הישיבה הצעירה בהר עציון .נחמיה רפל שילב
בדבריו זיכרונות מימי ילדותו ובחרותו בקבוצת יבנה הסמוכה ל"כרם ביבנה" עם קטעים מדיווחים שפרסם
יעקב דרורי ב"עמודים" על הנעשה בישיבת "כרם ביבנה".

הבוגרים עושים חייל
על מגרש המסדרים בחצרים עמדו בשבוע שעבר עשרות צעירים נרגשים שכבר שלוש שנים עובדים קשה
ומחכים לרגע בו יסיימו את קורס הטיס מחזור  .171ביניהם עמדו גם סגן א' ,משדה אליהו וסגן י'
ממשואות יצחק .בשיבולון – הדף השבוע של קיבוץ שדה אליהו נכתב" :הכנפים המוזהבות שקיבל החלו
לצמוח במסלול ההמראה בבית ההורים כאן בקיבוץ שלנו .שמור על עצמך וגע בשמים .גאים בך" ,ובעלון
משואות ברכו את י' ומשפחתו" :כולנו נושאים עינינו למרום לשתיים :האחת ,בתפילה לצמיחה ,הצלחה
ושמירת שלומך .השנייה – מנסים לראותך עובר ומנפנף לשלום" .תנועת הקיבוץ הדתי מצטרפת לברכות,
גאה בבנים ומאחלת הצלחה בתפקיד.

קליטת עלית אחרוני "זרע ישראל" מאתיופיה
בהתאם להחלטת הממשלה מלפני מספר שבועות ,מדינת ישראל תפעל להעלאת אחרוני "זרע ישראל"
מאתיופיה ,כ 9000 -נפש ,הממתינים מזה כ 5 -שנים ומעלה במחנות אדיס אבבה ובגונדר .לאחרונה פנו
אלינו ממשרד רוה"מ והקליטה ,לבחון את האפשרות לקלוט את חלקם ביישובי התנועה במסגרת "מרכז
קליטה מפוזר -יישובי -אזורי" .כרגע נדמה שהמדינה מוכנה להעמיד הפעם גם משאבים ראויים ,ובראשם
מבנים לנקלטים .בפורום מזכירים האחרון סיכמנו לערוך בחינת היתכנות ראשונית לנושא זה ,תוך מודעות
לאתגרים ולקשיים .אין וודאות שהנושא יבשיל ,אבל נדרשת וודאות לנכונות ולהתעוררות הרצון שלנו
כתנועה וכקיבוצים להיחלצות למשימות לאומיות בעלות משמעות ,ולתרומה לכלל ישראל.

בטחון סוציאלי
ביום שני הקרוב ,ר"ח שבט תשע"ו 11.1.2016 ,בין השעות  12:00-16:00ב'בית צוותא' שבקיבוץ בארות
יצחק ,יתקיים יום עיון בנושא בטחון סוציאלי בקיבוץ הדתי .יום העיון מיועד לאחראי ביטוח בקיבוצים,
מרכזי משק וגזברים והוא יוקדש השנה לעיסוק בביטוח הבריאות ,באובדן כושר עבודה ובמיצוי זכויות.
ישתתפו בו אייל הראל – יועץ פנסיוני וכלכלי מ'הראל יועצים' שידבר על בטחון סוציאלי בקיבוץ ,צורי
עמיאור מ'מגן בריאות' שיציג הצעה לפתרונות בנושא חלף פנסיית נכות ושארים ,ומוטי לוי – סמנכ"ל
הראל פנסיה שידבר על תמורות ושינויים בשוק הפנסיוני .ניתן עדיין להצטרף על ידי הרשמה אצל דנה
במשרדי הקיבוץ הדתי .)03-6072701( -
החיים בוינטג'
בימים אלה מופצת ברחבי התנועה מוד עה מאירת עיניים המזמינה את כל אנשי החינוך ,מלידה ועד בכלל,
בגיל הרך ,בהוראה ובהדרכה ,בפורמלי ובבלתי פורמאלי ,להירשם לכנס החינוך השנתי של הקיבוץ הדתי.
כותרתו של הכנס – 'החיים בוינטג' – בין ישן לחדש ,בין קדם לקדמה' מעידה על התכנים שבהם יעסקו
המשתתפים :המתח בין מסורת והתחדשות ,כיצד משנים מבלי לאבד את ה  DNAועוד ...משתתפי הכנס
יזכו למפגש פנים אל פנים עם אנשים או גופים בתחומי הכלכלה ,החברה ,החינוך והרוח שעשו ועושים זאת
בהצלחה .זוהי הזמנה ל יומיים שלמים שהם הזדמנות חד פעמית להעמיק ,לחוות לסייר ,לשמוע ולהשמיע,
והכל בחברותא נהדרת ועם טובי המרצים והמנחים .שימרו את התאריך :א'-ב' באדר א' תשע"ו,
( ,)10-11.2.2016במלון לביא .לפרטים והרשמה.mazkira2@kdati.org.il ; 03-6072706 :

שבת שלום
אמיתי פורת
וחברי המזכירות הפעילה

