ב "ה ,י"ג באדר ב' תשע"ו

שלום לכולם!
... 1411 ,1447 ,1380 ,1366 ,751 ,692
מבולבלים? אז אולי  -שיוך קינייני ,שיוך חוזי ,שיוך הוני ,אופציית חלקת המגורים ,אופציית האגודה,
אופציית הפיקדון ,הסדר הביניים ...ממשיכים להיות מבולבלים? אכן מבלבל .מדובר בשלל המושגים,
ההחלטות והסוגיות שקשורים בסוגיית הקרקעות ,היתרי הבניה והצמיחה הדמוגרפית של קיבוצינו .אנו
נמצאים כעת בשלב ההכרעות .רשות מקרקעי ישראל ערוכה לדבריה ,ליישום האופציות השונות שהוצעו
לקיבוצים ואנחנו ממליצים לכל קיבוץ להתגייס ,ללמוד את הנושאים ולחתור לקבל החלטות בהקדם
האפשרי .במסגרת סל השירותים שהתנועה מציעה ,פעילי אגף המשק והמחלקה לצמיחה דמוגרפית
שבקיאים ברזי האופציות ובדקויות השונות של כל הצעה ,ערוכים ונכונים לייעץ ולכוון משלב הלמידה ועד
לשלב ה "חפירה" ,גם בפרטים הקטנים .ניתן ליצור קשר עם שרגא ו/או מורדי לתיאום פגישות .ושוב –
לזמן משמעות גדולה! כדאי לנצל את חלון הזדמנויות .החלטות חדשות של רמ"י בדרך כלל פחות טובות
מהקודמות...
קואופרציה
משלחת מטעם התנועה הקיבוצית הכוללת את שרגא וילק רכז אגף המשק ומורדי שבט מנהל המחלקה
לצמיחה דמוגרפית וממונה תחום הקואופרציה בתנועה ,חזרה בסוף שבוע שעבר מביקור עבודה ולימודים
באיטליה בנושא הקואופרציה 30 .חברי המשלחת ביקרו במספר קואופרטיבים ,פגשו מנהלים בכירים
בתחום הקואופרציה ושמעו כיצד מצליחים קואופרטיבים איטלקיים להתנהל מול המדינה ,על אף השוני
הרעיוני הגדול בין הכלכלה הקפיטליסטית לבין הכלכלה השיתופית .חברי המשלחת פגשו כל אחד על פי
תחום עיסוקו ומומחיותו ,קואופרטיבים משוכללים בתחומי החינוך ,התעשייה ,הרווחה ,החקלאות ,הדיור,
הסיעוד ועוד .המשלחת ביקרה בין היתר בקואופרטיב יצרני החלב –  Granoroloוב"לגה-קואופ" ,אחת
מחמש תנועות הקואופרציה באיטליה שחברים בה כ  15,000 -קואופרטיבים שונים .בפן החברתי-שיתופי
ביקרה המשלחת בקואופרטיב הסוציאלי –  Coopseliosשתומך בקשישים ובעלי צרכים מיוחדים,
בקואופרטיב לדיור ובקואופרטיב קהילתי רב-תחומי .במסגרת הליך הלמידה ,פגשה המשלחת את אנשי
 ,Qua dirבית הספר למנהלי קואופרציה המלמד מצד אחד כיצד להיות תחרותיים בשוק החופשי ,ומצד שני
לשמור על הזהות והערכים הייחודיים שלה .יוזמת המשלחת הייתה של ניר מאיר המזכ"ל החדש של
התנועה הקיבוצית ,אשר שם לו כיעד למצוא במודל הקואופרטיבי" ,בשורה" לחברה הישראלית ,ושהתנועה
הקיבוצית יכולה להוביל ולהנהיג אותה ,ואגב כך ,להתמודד עם האיומים הקיומים שבפניהם אנחנו ניצבים
מול ההנהגה והציבוריות הישראלית .התובנות וההשלכות של מה שלמדנו בביקור יגובשו בהמשך ויתורגמו
לתוכניות עבודה סדורות .נמשיך לדווח.

בטחון
השבוע השתתפנו יחד עם עמותת אלומה ,בחלוקת משלוחי מנות לחיילות דתיות ברחבי הארץ .פגשנו
חיילות מדהימות שעושות לילות כימים למען ביטחוננו  -תצפיתניות ,סמבציו"ת ,מדריכות אימון גופני,
נשות מודיעין ועוד .חלק מהחיילות הגיעו אלינו טרוטות עיניים בסוף משמרת ,חלקן בדרך למשמרת
חדשה ,וכולן הביעו שמחה רבה והערכה לדאגתנו לשלומן ולתמיכה לה הן זוכות .ניכר היה כי הן
מתמודדות עם אתגרים רבים הן בתחום המקצועי והן בתחום האישי ואנו מקוים כי הצלחנו לחזק אותן.
חינוך
השבוע נפגש פורום מנהלי חינוך בבארות יצחק .במפגש שמענו הרצאה מפי דר' משה רובוביץ'
מאוניברסיטת בר אילן ,על חינוך בלתי פורמלי וחינוך חברתי .דנו בנושא ממשקי עבודה של מנהל החינוך
עם ועדות החינוך בקיבוצים וחלקנו חשיבה והתלבטות על תכנון פעילות הקיץ בקיבוצים .פורום זה מתכנס
כעשר פעמים בשנה לטובת למידה וחשיבה משותפת במטרה לחזק את מערכות החינוך בקיבוצנו.
אירוע פרידה נחמיה
בחול המועד פסח ,יום רביעי ,י"ט בניסן 27.4 ,מהשעה  16:30ואילך ,יתקיים בקבוצת יבנה יום עיון 'והגדת
לבנך' עם מיטב המרצים – הרב בני לאו ,הרב יצחק בן דוד (ראש מדרשת עין הנצי"ב) ,יוחאי בשן וחברי
'פרשת דרכים' ,הרבנית יפעת קליימר ולהקת השלושרות – איה כורם ,רז שמואלי ומיכל גבע ,שישירו
ממיטב שירי השלישיות המיתולוגיות של הזמר העברי .באירוע יוקדש מקום מכובד לציון ולהוקרת פועלו
של נחמיה רפל -המזכ"ל היוצא לרגל סיום תפקידו לאחר שמונה וחצי שנות פעילות רחבה ועניפה .הכניסה
חופשית והציבור כולו – חברי ותושבי הקיבוצים ,מוזמן לבוא ,לקחת חלק ביום העיון עצמו ובערב
ההוקרה .הזמנה מפורטת תפורסם בלוחות המודעות ,באתרי הקיבוצים ובאתר התנועה.
צמיחה דמוגרפית
על הצמ"ד ב 3-מתוך  6קיבוצי עמק המעיינות מדווח מורדי שבט ,מרכז מח' צמ"ד :לאחרונה התקיימה
בעין הנצי"ב ישיבת הנהלת קהילה שהוקדשה לנושא הצמ"ד .בישיבה הוצגה תכנית עבודה מסודרת לשנת
 -2016מתווה קליטה של  13משפחות (הגרות במקום מספר שנים) ,בניית שכונת שדה ,בניית בתי אגודה
ובנייה פרטית ,הצגת התקדמות הפרויקטים השונים ותכנית כספית של הכנסות/הוצאות בפרויקט הבנייה.
בישיבה הוחלט להעביר את הנושא לוועדה הכלכלית ,ולאחר מכן להכרעת מועצת הקיבוץ .במקביל
מתקיימים דיונים קהילתיים בהובלת "צוות דרכים" בסוגיית אורחות החיים .גם בקיבוץ שלוחות ישנה
פעילות רחבה של צוות צמ"ד :קידום נושא קליטת תושבים ובמקביל  -כהשלמה לתהליך השינוי באורחות
חיים  -החלטה על שיוך דירות ,קליטת מועמדים לחברות וקבלת נוהל ערבות הדדית הכולל גם חברים
בעצמאות כלכלית .בטירת צבי ב 6-שנים האחרונות התרחש מעין מהפך דמוגרפי :שכונת ההרחבה אוכלסה
כמעט במלואה ואוכלוסיית הילדים גדלה ב .45% -כעת נמצאים בצומת החלטה :האם להמשיך בשני
מסלולים ,לחברות בקיבוץ ולתושבות בהרחבה ,או לקלוט רק לחברות חדשה .כ 8-משפחות תושבים נרשמו
למסלול חברות חדשה ,אך טרם נסגרו כל הפרטים על תנאי כניסה .העיקר להמשיך לחשוב ,לתכנן וליישם
את הצמיחה הקהילתית והחברתית.
שבת שלום,
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

