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שלום לכולם!
המלצת צוות האיתור לבחירת מזכ"ל
צוות האיתור (יאיר ריינמן ,לאה בן יצחק ,לני קפלן ,ושרגא) השלים את עבודתו לאיתור מועמד מתאים
כמזכ"ל התנועה .מדווח שרגא וילק ,חבר הצוות מטעם המזכ"פ :כזכור ההליך כלל מכרז פתוח לתפקיד
ובמסגרת זו התגבשו שלושה מועמדים טובים וראויים .צוות האיתור בחן את שלושת האפשרויות ולאחר
בירור ,בחר באמיתי פורת כמועמד המומלץ לתפקיד .ההמלצה תועבר לבחירה ע"י המזמו"ר בישיבה
המתוכננת לאחר יום העצמאות .הודעה בנושא זה יצאה לקיבוצים ,למזכירויות ולחברי המזמו"ר .חברי
צוות האיתור חתמו את מכתבם במילים הבאות" :אנחנו מודים על האמון שנתתם בנו ,ומאחלים לאמיתי
כי יקבל לידיו הנאמנות את המושכות וישכיל להנהיג את תנועת הקיבוץ הדתי במעלה הדרך".
בית לחיים בראש צורים -מגמה תנועתית מתרחבת
מאז מעבר 'סדנת השילוב' לגבעות ,מבקשים בראש צורים לקלוט תכנית משימתית אחרת של שילוב בעלי
צרכים מיוחדים בקהילה .לשם קידום משימה זו הוקם צוות מיוחד .השבוע אישרה הנהלה המשותפת של
ראש צורים את המלצת הצוות ובחרה בעמותת "שלוה" כמפעילה של בית לחיים בקהילת ראש צורים.
הכוונה היא להפעיל את התכנית במתכונת ראשונית עם תחילת שנה"ל תשע"ז .בכך מצטרף קיבוץ ראש
צורים לשלושה קיבוצים נוספים שכבר מפעילים בית לחיים – מירב ועין הנצי"ב (עם עמותת "קמה"
מהרדוף) ,וקבוצת יבנה (עם עמותת שק"ל) .בשלוחות נמצאים בשלבים מתקדמים של גיבוש פרוייקט דומה
עם עמותת "אקים" .במגדל עוז קיימת תכנית במתכונת קצת אחרת ,ומכיוון אחר מתחברת לכך תכנית
ה"שילוב המשלב" בישיבת מעג"ל (ע"ע) .אנו רואים בכך מגמה תנועתית מבורכת המשתלבת במדיניות
משרד הרווחה – לתעדף שילוב אוכלוסיות מיוחדות בקהילות המרחב הכפרי .אנו קוראים לשאר יישובי
התנועה לבחון הקמת פרוייקט דומה .לעת עתה מורדי שבט (צמ"ד) מרכז את הנושא מטעם התנועה.
פורום מזכירים בשד"א
פורום המזכירים נפגש השבוע בשדה אליהו .ביקרנו במרכז המבקרים החדש של "ביו-תור" (שאחראי על
הסיורים בשד"א) ,שמענו על ההיסטוריה ("איך הכל התחיל") וכן על החידושים ב"ביו-בי" .הצצנו בחטף
בתכנית העבודה השנתית המושקעת של הנהלת הקהילה ,ובחוברת ההצעה להפרטת המזון .בחלק
המקצועי שמענו מעירית דרור (מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במוא"ז עמק המעיינות) ,על העבודה
עם עו"ס לחוק הנוער וחובת הדיווח ,ודנו בהיבטים החוקיים והחברתיים  -קהילתיים של אירועי משבר
בקהילה .לקראת סיום עסקנו בקצרה בהיבטים של התנועה כתנועה מיישבת ,ולאן נכון להוביל את זה.
קיבלנו בברכה את ארנון רוזמרין מנהל הקהילה החדש בניר עציון.

מטה עם מטה בניר עציון
המזכירות הפעילה ביקרה בניר עציון במסגרת ביקורי מטה עם מטה (=מע"מ) .ראינו את הפעילות
המשקית הענפה והמוצלחת של ניר עציון" ,אוכל ביתי" ,המלון המחודש ,המשק החקלאי ועוד .סיירנו
באזורי המגורים ,מבני הגיל הרך" ,אשכול הגנים" החדש ,וחלק ממבני הציבור .המשק האיתן ,הפעילות
לשימור ולפיתוח הענפים ,והתוצאות הכלכליות נותנות בסיס טוב להמשך התפתחות בתחום המשקי
והקהילתי ,ועורף איתן לביטחון הסוציאלי של החברים .האתגרים של ניר עציון ברורים ובמרכזם ניצב
הצורך בצמיחה דמוגרפית למושב השיתופי ו/או ליישוב בכלל .הבדידות היחסית של ניר עציון כיישוב דתי
במוא"ז חוף כרמל ללא גוש קיבוצי דתי כרגיל בהתיישבות התנועתית ,מעצימה את הצורך בצמיחה
משמעותית בתוך היישוב ובליווי תנועתי צמוד .הסדרת אורחות החיים במושב השיתופי ועיגון זכויות
החברים ,הם חלק נוסף ומשלים מהאתגרים של ניר עציון לשנים הקרובות .כוחות ניהוליים מקצועיים
ובעלי ניסיון ,שצורפו להנהלת היישוב בעת האחרונה ,יאפשרו בעז"ה ,בניית הצעה מוסכמת ובחירת המודל
המתאים והכלים הנכונים להתפתחות ושגשוג ניר עציון .ובעז"ה נעשה ונצליח.
סמינר מצוינות
בסוף השבוע האחרון קיימנו סמינר מצוינות לחבר'ה מצוינים מכיתה י' .והיה באמת מצוין! קבוצה קטנה
ומקסימה של נערים ונערות ממגוון הקיבוצים ,יצאו לקצת יותר מ 24 -שעות של מסע בירושלים וגוש עציון
בעקבות המושג 'מצוינות' .פגשנו את קיבוץ 'בית ישראל' וביררנו האם יש מתח בין קיבוציות למצוינות? דנו
עם הרב אביע"ד סנדרס כיצד ניתן לחתור לשלמות בעבודת ה' ,ובסיור מרתק במגרשי הפועל קטמון
ירושלים עסקנו ביחס בין מצוינות ספורטיבית לחברתית .עם אורן המדריך של מדרשת תורה ועבודה חפרנו
בטקסטים והתבוננו פנימה ,עיבדנו ולמדנו מדמויות שונות מתנועתנו בעבר ובהווה ,על המשמעויות,
השאיפות ועל הדרכים למימושן בחיינו האישיים והכלליים .יצאנו עם טעם טוב בפה ובלב .מוזמנים לצפות
בסרטון קצרצר מהסמינר באתר הקיבוץ הדתי .www.kdati.org.il -
טקס לציון  70שנה למעצרם ומאסרם של חברי ביריה
ביום שלישי י"ט אדר ב' קיימה ה"עמותה להנחלת מורשת ביריה" טקס לציון  70שנה למעצרם ומאסרם
של חברי ביריה .מדווח עמיחי אביעד (משואות יצחק) :ב-כ"ח אדר א' תש"ו ,נעצרו החברים בגין מציאת
סליק נשק מחוץ למצודה על ידי הבריטים (למרות שהנשק לא היה שייך לחברי ביריה .)...הטקס המרגש
התקיים במוזיאון המחתרות עכו ,שם ישבו לאחר משפטם .בטקס השתתפו  5מאסירי ביריה  -כולם
נושקים ל ,90-וכן  3מאלמנותיהן של האסירים .משפחות רבות  -הדור השני ,השלישי והרביעי התרגשו,
נפגשו ,סיירו במוזיאון ושמעו את עו"ד דרור חוטר ישי בנו של אהרן חוטר ישי – סנגורם של חברי ביריה,
שברך את הבאים וסיפר על פועלו של אביו בהתרגשות רבה .במהלך הטקס התקבלה ברכה מרגשת מנשיא
המדינה .חשוב לציין כאן כי שלושה מחברי הקבה"ד היו בין אסירי ביריה  -שלמה רון ז"ל (משואות יצחק),
שאול טירס ז"ל (בארות יצחק) ואהרן (פלוטק) בן זאב ז"ל (עין הנצי"ב) .הנחלת המורשת דרך סיפורה של
ביריה היא משימה חשובה ואנו רואים בה הזדמנות נדירה למפגשים אותנטיים שמאירים עוד נקודה
בסיפור המופלא הזה .אני שמח שנפלה בחלקי הזכות להוביל את העמותה.
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

