ב"ה ב' באדר תשע"ו

שלום לכולם,
כנס חינוך
בשעות כתיבת שורות אלה כנס החינוך של הקיבוץ הדתי  6102בעיצומו .מעל  041איש ואישה,
מחנכים ומחנכות ,נהנים מסדנאות ,סיורים ,הרצאות ,מפגשים והכל תחת הכותרת – שימור או
חידוש? עד כה נפגשו המשתתפים עם ג'קי לוי שבדרכו ההומוריסטית נגע במקומו של ההומור

סיורים  ,הרצאות ,
מפגשים בנושא :
שימור או חידוש?

כפתרון מתווך בין מסורת לחידוש .במפגש עם אמנון ברודי יו"ר עלבד שמעו המשתתפים על מפעל
בסדר גדול שקשה לתפוס ,ועל שינויים שבחרו מנהליו לבצע כדי לשפר את הפן הערכי משפחתי
בקרב עובדיו .בסיורים נפגשו המשתתפים ,איש על פי בחירותו ,באנשים וקהילות שעשו שינוי –
בחור חרדי מטבריה שהצליח בעקשנות ובעדינות ליצור עיתונות פנימית שיש לה תפוצה רחבה
בציבור החרדי בטבריה ; סיפורה של הקהילה הצ'רקסית בכפר כמא שעברה שינויים בתחום
המשפחה והזוגיות ; צוות מיוחד ממגדל העמק שפועל בקרב הנוער האתיופי על מנת לקדם שינוי
משמעותי ולגרום להם להטמע בצורה טובה בתוך החברה הישראלית תוך שימור הזהות הייחודית
להם .מבלי לספר על הסדנאות הייחודיות שחוו במהלך היום ניתן לסכם כבר שהמטען המעניין
והמגוון ושהפרגון והפינוק שמתלווה לימים אלה ישיבו את המשתתפים לקיבוצים מלאים יותר
באנרגיות ובמחשבות ,ובזה שכרם של מארגני ומבצעי הכנס .דיווח שלם ינתן בשבוע הבא.
פורום מזכירים במשואות יצחק
פורום המזכירים שנפגש השבוע במשואות יצחק סייר בחצר המשק ,שמע על התחלת בניה חדשה
של 04 -יחידות דיור! ראה פתרונות מעניינים וזולים בדמות קוביות בטון למיגון בתים קיימים ,
בחלוקת אחריות בין המשק לחברים .עיקר הסיור הוקדש למערכת החינוך הייחודית שמשלבת
הדרכה משמעותית של נוער התיכון בגילאים הצעירים א-ג ,ד-ח ,ובכך גם שוזרת את מערכת
החינוך החברתי בסניף בנ"ע (פרטים אצל תמי ברבן וחמוטל דויטשמן) .דיון העמיתים עסק
בדילמות בתחום הגיל השלישי והרביעי :כיצד להפריד ואיך לשלב נכון בין הגילאים ,מהי אחריות
המשק והיכן זו של החבר ומשפחתו?  -האם צריך לייצר מרכז פיזי ותכנית פעילות חברתית
בנפרד? כיצד לעודד תעסוקה? האם יש מקום לשת" פ פעילות חברתית בין קיבוצי התנועה באזורים
שבהם פעילות המועצה האזורית אינה פיתרון מתאים? עלתה גם סוגיית הסיעוד (איך לא?) ,כאשר
נראה מצד אחד שרוב הקיבוצים והחברים נוטים לסיעוד הביתי ,ומאידך זה מייצר אתגרים
חדשים (בדידות הזקן הסיעודי בביתו) .למדנו על יוזמות של שיתופי פעולה אזוריים דוגמת הבית
הסיעודי בטירת צבי ,שנכנס לשותפות עם חלק מקיבוצי האזור .עלו גם נושאים של השתלמות
ולמידת חברים מבוגרים ,התנדבות ועוד .חלק מהמ זכירים הציבו גם אתגרים חדשים בפני
התנועה :העמדת פעיל/רפרנט לנושא זה ,והמשך יצירת פעילות תנועתית בין קיבוצית .בארוחת
הצהריים במפעל "עלבד" הזדמן לנו להציץ על חלק מהאימפריה שחוגגת  01שנה  .תודה למשואות
על הארוח החם ,ניפגש בעז"ה.

מערכת חינוך
ייחודית המשלבת
תיכוניסטים בהדרכה
העברת המונופול
ל מקורות

על חינוך קהילה ומה שביניהם
במפגש מנהלות גיל הרך של התק"צ שהתקיים בקיבוץ חצור השתתפו נירית אפרתי (מנהלת גיל
הרך בתנועה) ויצחק קרליבך (רכז החינוך התנועתי) .השניים מדווחים :במפגש התחדדו הצורך
והמשמעות של עבודה מערכתית משולבת באופן שגרתי וקבוע עם הנהגת הקיבוץ .נוכחות
המזכיר ו/או מנהל הקהילה בפורומים השונים בחינוך היא ייחודית ויתרונה הגדול הוא בכך
שההנהגה מהווה גב לפעילות המערכות וכמו כן ,ראייה רחבה ולא רק כספית ,תורמת לאופן
שבו הקהילה על כל גווניה מתייחסת לפעילות מערכת החינוך כולה – מלידה עד י"ב .נקודה
נוספת שהתחדדה מאוד ביום העיון נוגעת לדרך בה ניתן לגייס ולשמר את צוותי החינוך לאורך
זמן בתוך המערכות כך שהמערכת תהיה מקצועית ,שהצוותים בה יפעלו מתוך תחושת
שליחות ,ושהשפה בתוך הצוותים הללו תהיה אחידה .נראה שסוגיית כח האדם היא אכן אחד

איך יוצרים קשר עם
ההנהגה כך שתהיה גב
משמעותי למע ' החינוך

הקשיים המרכזיים איתם מתמודדות לא מעט מערכות החינוך והדוגמא להתמודדות עם
הבעיה על ידי הדרכה מקצועית ,תגמול ,מלגות ועוד ,בהחלט מסמנת כיוון חשיבה ודרך פעולה
שניתן ללמוד ממנה.
צמיחה דמוגרפית בגוש עציון
במחלקה לצמיחה דמוגרפית נכנסנו לתקופה של עשייה מרובה בשל שלבי הבשלה של תהליכים
שונים בקבוצי התנועה :קיבוץ ראש צורים ,באמצעות צוות בנייה והנהלה המשותפת (מזכירות
והנהלת אגודה) ,מקדם פרויקט בנייה של כ 41 -יחידות דיור בתוך שטח הקבוץ .הצפי הוא
שמרבית הדירות יירכשו ע" י תושבים שכבר גרים בקיבוץ בשכירות והללו ישתלבו בתהליך
קליטה לחברות מלאה ,תהליך הפתוח בפני כל תושבי הקבע של ראש צורים ,כך שבשלוש שנים
הקרובות יצטרפו כ 57-משפחות חדשות לחברות בקבוץ .מהלך נוסף מתרחש בקיבוץ כפר
עציון ,שם הוצגו בימים אלה הסכמות לשינויים באורחות חיים ובמקביל מוטל על צוות צמ" ד
להתוות עקרונות לקליטה לחברות וצמיחה דמוגרפית בכפר עציון .במתווה החדש ישנו ניסוח
מרשים של חזון ומטרות ,של הגדרות זהות ,והתייחסות למעמד המצטרפים ,של מתווה
לשיכון ולשותפות בנכסים (כולל דמי הצטרפות) ועוד .יעדי הקליטה בחמש שנים הקרובות

עבודה מרובה עקב
הבשלת תהליכים
בקיבוצי התנועה שבגוש

הוגדרו והמטרה היא גידול של  01-07משפחות קבועות חדשות (שאינן תושבות קבע בהרחבה)
וכ 41-משפחות קבועות להרחבה ,כלומר סה"כ כ –  57משפחות בחמש שנים הקרובות .מרשים
בהחלט!
יוזמה צעירה מעוררת השראה
מה עושים יחד בשעות הערב ,בבית בני עקיבא העולמי בירושלים  -תלמידי ישיבות גבוהות,
תלמידות אולפנא ,חבר'ה בשנת שירות ,בני ובנות תיכון (חלקם קיבוצניקים וחלקם לא)?
לומדים! הצעירים האלה פתחו קבוצת וואטס אפ ,הכינו לימוד ,הביאו חברים ,קנו אוכל מפנק
 ולמדו ביחד! זהו כבר מפגש שני שמתקיים .חבר'ה צעירים מהקיבוצים שלנו ,הביעו רצוןוצורך בחיזוק השיח הערכי ,התורני והחברתי המשותף ולא חיכו שמישהו יעשה זאת עבורם
אלא פשוט עשו .היה מעניין ,מרתק ומעורר חשק לפעם הבאה .אז אם גם אתם בגילאים האלה
וחשקה נפשכם בבירור רעיוני משותף של צעירי התנועה  -מוזמנים ליצור קשר .להתראות
בפעם הבאה!
שבת שלום
אמיתי פורת
וחברי המזכירות הפעילה

לא חיכו שמישהו יעשה
עבורם אלא יזמו  ,עשו
ונפגשו  .מרשים !

