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שלום לכולם,
לא קופאים על השמרים
ביום חמישי שעבר התקיים יום עיון בנושא 'יזמות חינוכית' לצוותי חינוך מלידה ועד יב' .יום
העיון התקיים במרכז לצעירים בעיר בת ים ,שם אירחו אותנו במאור פנים ובנדיבות .במסגרת
יום העיון שמענו על פעילות המרכז ליזמות חינוכית בבת ים ,שמענו הרצאה מעניינת בנושא

יהי רצון שנזכה לעוד
יזמויות חינוכיות
וחברתיות בקיבוצינו

יזמות חינוכית ועברנו סדנא פרקטית בה קיבלנו כלים מעשיים מדר' אבשלום אדרת .בהמשך
שמענו סיפורי יזמות נוער מעדי לוסטיג – מובילת המאבק בחוף פלמחים ,ומאדיר שוורץ שהקים
ליגת כדור רגל לילדות בירושלים וסביבתה .אנו מקוים שבעזרת יום העיון נזכה לעוד יזמויות
חינוכיות וחברתיות בקיבוצינו.
ערכים מול אריחים
בשבוע שעבר נפגש שוב הפורום הדרומי והוותיק של 'משבי רוח' .לאחר שהתקבלה הברזה
מהמרצה-אורח ,התגייס למשימת ההנחיה קובי שטיין (יבנה) ,חבר הקבוצה ,וניהל דיון בשאלה
שמשה אונא מכנה אותה בספרו 'הקהילה החדשה' :מיהו 'האזרח הטוב'? ובלשוננו  -מיהו חבר
הקיבוץ האולטימטיבי? אחת המשתתפות הגדירה את ה'אזרח הטוב' בעיניה :ירא שמים; בן
אדם ש מקדיש מחשבה לבחינת דרך החיים שלו; בעל אחריות חברתית .ואז הצטרפה לדיון
שאלה קשה עוד יותר  -האם וכיצד ניתן להשפיע על החבר שיהיה 'אזרח טוב' ,שיהיה מחובר
ומזוהה עם המטרות המשותפות של הקבוצה (אם יש כאלה ?)...או במילים פחות יפות  -שאף
עשויות לעורר רתיעה  -האם וכיצד ניתן 'לחנך' את ציבור החברים? במהלך הדיון עלו רעיונות
קטנים שעשויים לחולל שינוי בתוך הקיבוץ ,כמו 'הזמנה לשיח' ,או 'השפעה דרך מערכת החינוך'.
ניכר היה שהתחושה הכללית היא שכיום החיבורים לזהות קיבוצית ותנועתית מושלכים בעיקר
על הילדים והנוער  -הם נדרשים ומוזמנים לחשיבה ,לדיון ,למעורבות ,לשיח ערכי-דתי במסגרות
החינוכיות השונות ובאחריותן ,בעוד שהחברים עצמם עסוקים יותר בדברים היומיומיים (כמו
בחירת צבע אריחי הקרמיקה למקלחת .)...ואם האייטם הזה עשה לכם פריחה ,אתם בחברה
טובה .אמנם ,הסוגיה הזו  -שבמהלך הערב קיבלה בחיוך את השם 'ערכים מול אריחים'  -נדונה

אם האייטם הזה עושה
לכם פריחה ,אתם
בחברה טובה...

כבר ב ,1959-אך 'חינוך החברים' במאה ה ,21-נחשב למילה גסה .בכל זאת ,הסכמנו בינינו שאם
לא יתאסף ציבור גדול יותר שיחפש ,יברר ,ו בסופו של דבר ידע מה מחבר אותנו יחד  -הקיבוץ
והתנועה ,יש מצב שבעתיד כבר לא יהיה מי שישאל...
שינוי תאריך – save the date
כנס 'דעת המקום' לבעלי תפקידים מובילים ב 23-קיבוצי ויישובי התנועה ,נדחה למועד קריר
יותר .נשמח אם תשריינו את התאריך החדש – יום שלישי ,י"ד בחשון .15.11.2016 ,נחכה לכם
בקיבוץ עין הנצי"ב לאחר-צהריים משותף ,מלמד ,מתבונן ,חושב וכמובן  -מהנה .תכנית בהמשך.

שומרים את היום
יום שלישי ,י"ד בחשון

15.11.2016
אחר צהרים לבעלי
תפקידים מובילים

ערכי התיישבות מול כלכלה חופשית בכל מחיר
השבוע התקיימה ישיבה של שולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים .מדווח שרגא וילק
(רכז אגף המשק) :הישיבה עסקה בהתארגנותנו להתמודדות עם הגזרות בתקציב המדינה
לשנים  .2018- 2017סבר פלוצקר סקר את האתגרים שבפניהם עומדת הכלכלה
הישראלית בכלל ,והחקלאות בפרט .בנוסף שמענו את מנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן
אליהו (בן) ופרופ' אבי שמחון ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לרוה"מ.
לצערנו פקידים בכירים אלו אכזבו בהצגת אידיאולוגיה שמוותרת הלכה למעשה על ערכי
התיישבות והחקלאות ,שמירה על הקרקע ,פיזור האוכלוסייה ,חיזוק הפריפריה ושמירה
על ביטחון תזונתי .לדבריהם כדאי לנו לקבל את "העסקה" :תמיכה ישירה תמורת
הסכמה על ביטול המכסים ,המכסות והזכות להתארגן .על הדרך ,נאמרו אמירות קשות

משרד החקלאות נוקט
מדיניות כלכלה חופשית ו לא
מאוזנת על חשבן החקלאים

מבחינתנו  -הסיפור ההתיישבות הציוני בסוף דרכו ,היחס לעוסקים בחקלאות צריך
להיות כמו לכל עיסוק אחר (מפעל רהיטים ,הייטק) ,ועל כן אין להגן יותר על החקלאות.
ההתרשמות היא שמשרד החקלאות ,נוקט מדיניות כלכלה החופשית לא מאוזנת בתחום
רגיש זה של החקלאות ומקדש את המלחמה ב"יוקר המחיה" על חשבון החקלאים
שמיישמים בגופם את ערכי ההתיישבות וחיים מעמל כפיהם .משרד החקלאות נמצא
כיום בידי הבית היהודי ,והציפיה היא שלפחות בגזרה זו נזכה לתמיכה .טוב יעשה השר
אורי אריאל אם יפעל לשנות את מדיניות מנכ"לו ולהחזיר לשיח ההתיישבותי את
האמונה בערכים שהבית היהודי אמור לייצג בתחום ההתיישבות והחקלאות.
פורום מזכירים בקבוצת יבנה
פורום מזכירים נפגש השבוע בקבוצת יבנה .בסיור נחשפו המזכירים לפרויקט אדיר
ממדים של הגדלת מפעל השימורים ושמעו מניר גלס על האילוצים ,האתגרים ועל הדרך
שבה מנהלים ומלווים פרוייקט ייחודי שכזה .בתחום החברתי סיירו חברי הפורום בבית
הקבע המיועד ל"בית בקבוצה" (בנות בעלות צרכים מיוחדים ,בליווי עמותת שק"ל) -בית
ילדים ישן שמשופץ לצורך זה" .על הדרך" עברו דרך עוד פרוייקט "קטן" של בניית 20
דירות חדשות לחברי יבנה ונוכחו לדעת כי יכולת כלכלית בשילוב מעטפת ביצוע מרשימה,
בהחלט מאפשרות מימוש משימות מאתגרות כגון אלו .מפגש העמיתים עסק בשאלת
היחס שבין קבלת החלטות ציבוריות (בתחום הבינוי) ,לבין הלכידות החברתית
וההסכמות על מטרות משותפות :מהו רוב שמבטא הסכמה ציבורית רחבה; האם נכון
לסיים את הדיונים לחתור לקבלת החלטה ,ובכך להרגיע מתחים ,או לקיים שיח (רחב
יותר?) בדרכים שונות (חוגי בית ,צוות הסכמות ייצוגי וכיוצ"ב) שבו עובדים על הסכמות,
ואולי נדרשים שני תהליכים במקביל? עסקנו מעט בגיבוש קוים מנחים למסגרת ותכני
פורום העמיתים בשנה הבאה .תודה לאסף וליבנה על האירוח והלמידה .נקיים עוד מפגש
סיום אחרון "ואחר" ביולי.
שרים הלל לתנועה
ביום שני איסרו-חג שבועות ,יתקיים בבארות יצחק אירוע 'שרים הלל לתנועה' –
הפזמונסניף של סניפי בני עקיבא בקיבוצים ,לילדנו מכיתות ד -ט .בתוכנית :חידון,
משחק קבוצתי ,ותחרות שירה .השנה הנושא שנבחר הוא לימוד תורה .אל תהיו במתח...
את שמות הזוכים נפרסם בעמוד"ש הבא.
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

יכולת כלכלית בשילוב
מעטפת ביצוע מרשימה
מאפשרות מימוש המשימות

