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שלום לכולם,
ביקור סיעת הבית היהודי בעוטף עזה
השבוע התלווינו לביקור חברי סיעת הבית היהודי בגזרת עוטף עזה .יצאנו לסיור שטח קצר
בהובלת רפי בביאן (עלומים) ,מעלומים עד נחל עוז ,שם נפגשו חברי הסיעה עם אנשי קיבוץ נחל
עוז ושמעו על הצמיחה הדמוגרפית (כבר  08משפחות!) ,בצל המתח הביטחוני והנפגעים של סוף
המערכה בצוק איתן לפני קצת פחות משנתיים .במפגש עם ראשי המועצות באזור (שער הנגב,
אשכול ,שדות נגב ,חוף אשקלון ושדרות) ,למדו חברי הסיעה על חשיבות העבודה המשותפת של
מועצות שונות למען האזור ,חרף הבדלי השקפות פוליטיות ,ועל הדרמטיות של החלטת
הממשלה  - 7802תכנית אסטרטגית רב שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה ,ברוחב
הנושאים ובהיקף התקציבים .אווירת היחד של ציבורים שונים והחוסן ששידרו התושבים

מקווים שמסיור זה
יקודמו הנושאים
החשובים שעלו

והמנהיגות המקומית ,היו מרעננים ומעודדים .משם עברנו למגדל 'בארות בנגב' ושמענו הדרכה
מהירה ומאלפת מצביקי פורת ,על ראשית ההתיישבות בנגב ,תפקידו של הקיבוץ הדתי ,על מים,
חקלאות לחימה בקרב גבורה במלחמת העצמאות .המשכנו לסיור קצר בסעד עם נחום לנדאו
(דרך כניסה חדשה מכיכר צומת בארי ,בית ספר דעת וחידושיו) ולמפגש ב"נקודת חן" – חברת
הנוער ,עם הצוות החינוכי ונציגות הבנות .חברי הסיעה התרשמו מחשיבות העשייה החברתית-
חינוכית והבטיחו להשתדל לסייע .בדברי הסיכום ביקשנו להעמיד את חברי הסיעה על 3
יסודות( :א) התיישבות מאז ועד היום  -חשיבות חיזוק היישובים הקיימים של התנועה
(כדוגמת סעד ועלומים בעוטף) ,ונכונותנו ליטול חלק בהמשך משימות התיישבות  -הקמת יישוב
חדש; (ב) עשיה חברתית-חינוכית כדוגמת חברת הנוער ,המשפחתון בסעד ,המכינה ומרכז
בארות בנגב בעלומים ,גרעיני צבר ,בתים לבעלי צרכים מיוחדים ועוד( .ג) חקלאות כערך וכמקור
פרנסה ,כחלק מהתיישבות וציונות .בכל אלו אנחנו מבקשים לעשות ולהוביל ,תוך תמיכה וסיוע
מהמדינה ומנציגנו בכנסת ובממשלה .אנו מקוים שמסיור זה ייוולדו גם פירות של קידום
נושאים ספיציפיים נוספים שהועלו במהלך היום ,ובעז"ה נפעל לכך ,נעשה ונצליח.
גרעין צבר לניר עציון
משק ניר עציון ,בעידוד הקבה"ד ,החליט לקלוט גרעין צבר ,אירופאי דתי .הגרעין המיועד,
בהיקף של כ 00-בנים ובנות ,ייקלט בעז"ה בקיץ הקרוב .למרות ההתראה הקצרה ,וחרף
אתגרים אירגוניים שונים ,נערכים במשק לקליטת הגרעין ולקיום משימה לאומית ,ציונית
וחברתית חשובה וראויה זו .בכך מצטרף ניר עציון ל )!( 9-קיבוצים נוספים בתנועה שבהם
נקלטו גרעיני צבר ,ולקיבוצים רבים אחרים בהם קיימת תכנית לחיילים בודדים .גרעין נוסף
צפוי להיקלט בקיץ הקרוב בעלומים .בעלומים החלה גם תכנית חדשה וייחודית לקליטת בוגרי
גרעין צבר .טרם נקבע סופית קיבוץ יעד לגרעין שלישי .במבט רחב זוהי תרומתנו הנוכחית
למשימת קליטת העליה בדרך שונה וחדשה לעומת התכניות שהיו בעבר .אנו גאים על ההחלטה
ומאחלים הצלחה רבה לניר עציון במשימה חשובה זו.

למרות התראה קצרה
וחרף האתגרים –
גרעין צבר בניר עציון !

שימור הייחודיות במערכות הגיל הרך הקיבוציות
השבוע התקיים בבית התנועה הקיבוצית דיון ראשוני בנושא התקשרות עם אגף מעונות היום
במשרד הכלכלה .מדווחת נירית אפרתי (מנהלת הגיל הרך בתנועה) הדיון עסק במגוון המודלים
האפשריים להתקשרות ,והוצגו ונידונו בו כל הדילמות העולות מכל מודל אפשרי .בשל היותם
דיונים מערכתיים ,הנוגעים בתכנית הליבה על ערכיה ובמבנים הארגוניים והכלכליים הנגזרים
ממנה ,הוזמנו להתכנסות בעלי תפקידים רבים ובהם  -אנשי מטה ,מנהלות הגיל הרך במועצות,
מנהלי קהילה ויועצות ,מ  768קיבוצים מצפון עד דרום .המטרה שהוצגה בפתח ההתכנסות הינה
טיפוח מערכות הגיל הרך הקיבוציות והבטחת המשך קיומן והפעלתן עפ"י התפיסה הפדגוגית-
קהילתית של מערכת החינוך הקיבוצית .המטרה האופרטיבית היא קבלת ההכרה בייחודיות
מערכות החינוך הקיבוציות ,ובהשפעתן על המרחב הכפרי ובצרכים הנובעים מכך ,ממוסדות

מקווים לקבל הכרה
בייחודיות מערכת
החינוך הקיבוצית

המדינה  -משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים רלוונטיים לנושא .נירית אפרתי יושבת
בצוות הרחב כנציגת תנועת הקבה"ד .התנועה ביחד עם שאר הארגונים ,מבקשת מקיבוציה
לתמוך בדרישת הארגונים המפעילים להעברת אגף מעונות היום למשרד החינוך על מנת
שהמדינה תשכיל לראות את צרכי הילד והקהילה ותיעתר לבקשתנו בהקדם.
מפגש רכזי צבר וחיילים בודדים
השבוע התקיים מפגש לרכזי צבר וחיילים בודדים בקיבוצי התנועה .נעים לגלות שוב ושוב
שבקיבוצינו מתקיימת עשייה חברתית נרחבת ומשמעותית ביותר .בתוך אלו מפעל גרעיני צבר
והחיילים הבודדים ,לוקח חלק בולט ,והאנשים שמובילים אותו בשטח בקיבוצים הם רכזי צבר
וחיילים בודדים .לתכנון והפקת המפגש שהתקיים בבארות יצחק שותפים פרד אדן  -רכז הגרעין
בבארות יצחק ,ומחלקת חינוך ובטחון בתנועה .במהלכו נפגשנו עם דותן ברזילי מנהל מחלקת
הבטחון בתק"צ ,ועם ג'וש פלסנר מהעמותה לטיפול בחיילים הבודדים .למדנו מהם על העשייה
הברוכה בתחום ,על הצורך בשיתופי פעולה ועל מגמות חדשות בנושא .בהמשך חשבנו יחד על
התמודדות עם האתגרים הרבים שגרעינים חשובים אלה מציבים בפנינו בקיבוצים .אין ספק
שיש לנו רכזים מעולים שרואים בפרוייקט זה שליחות ציונית ממדרגה ראשונה .אנו מקווים

חשים בעשיית רכזי
צבר וחיילים בודדים
שליחות ציונית !

ומתכוונים להמשיך ולשמר ולפתח את הקשר בין הרכזים לטובת הפרייה הדדית ולמידה.
בית רימון  -היערכות לקליטה משמעותית לקיבוץ
לאחר קליטה מחודשת של מספר משפחות בשנים האחרונות ,נערכים בקיבוץ בית רימון
לקליטת קבוצה משמעותית של משפחות חדשות לחברות בקיבוץ( ,בשלב ראשון כ+78 -
ובהמשך עד  .)!66הדברים נעשים לאחר שכלל המגרשים בהרחבה הקהילתית שווקו ,פותחו
וממתינים לבניה ,ולפיכך המשך הצמיחה העתידית של היישוב אפשרי רק במסלול קליטה
לחברות בקיבוץ .המשימה מחייבת היערכות ייחודית ,ולכן בימים אלה מתארגן הקיבוץ בסיוע
מקצועי ,תוך ביצוע תהליך פנימי וחיצוני (עם הקולטים והנקלטים) ,בשותפות התנועה והחטיבה
להתיישבות ,וכן בהתגייסות חיובית של היישוב והקהילה .התהליך יכלול הבהרות בנושא
ה"עסקה הקהילתית"" ,עסקת השיכון" ,וכן סידור וטיוב התהליך המוסדי של הקליטה .המהלך
המיוחד בבית רימון מהווה למידה נוספת עבור הקיבוץ ,אך גם עבורנו כתנועה .במבט כולל
ורחב ,בית רימון כקיבוץ וכיישוב עבר בשנים האחרונות מהלך מרשים של צמיחה יישובית
וביסוס קהילה טובה ופורחת ,ומתוך הכרת הטוב על כך ,פועלים לבניית הקומה הבאה ,לחידוש
וחיזוק האגודה השיתופית ,ערכי הערבות ההדדית והשותפות יחד איתם .בעז"ה נעשה ונצליח!
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

מתוך הכרת הטוב –
חידוש ערכי הערבות
ההדדית והשותפות

