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שלום לכולם!
אתם בטח לא עומדים במתח ...פזמונסניף – התוצאות!
השבוע התקיים אירוע "שרים הלל לתנועה – הפזמונסניף" לסניפי בני עקיבא בתנועתנו .מדווח יצחק
קרליבך ,מנהל מחלקת החינוך בתנועה :באירוע שהתקיים באולם הספורט ובמדשאות של בארות יצחק
(תודה רבה!) השתתפו למעלה מ 300 -ילדות וילדים ,נערות ונערים ,מדריכות ומדריכים .במשחק "המרוץ
לקיבוץ" לכיתות ד-ו ,נדרש כל סניף לבנות דגם של קיבוצו ולהציג אותו לשופטים .הדגמים וההסברים היו
מרהיבים אך בעיקר התרשמנו מהאהבה הגדולה וגאוות היחידה שהפגינו כל הילדים לקיבוץ שלהם.
במשחק זה זכה סניף לביא .בחידון בנושא 'לימוד תורה בתנועה' זכו נציגי סניף עין הנצי"ב – אך כדאי
וראוי לציין כי כל המשתתפים גילו בקיאות רבה בנושא .לאחר הצגת שני סרטונים מקסימים התקיימה
תחרות השירה "שרים הלל לתנועה" – בה שמענו שירים בביצועים מקוריים ויפים .בתחרות זו זכו במקום
הראשון חניכי סניף בני עקיבא של קיבוץ לביא .אין ספק שהמדריכים בקיבוצים השקיעו הרבה מאוד
בהכנות למפגש זה .כל מי שנכח באירוע יצא בתחושה שיש לנו ילדים נפלאים וצוותי הדרכה מעולים .כל
הכבוד לכולכם!
התיישבות א'
בישיבת המזכירות המורחבת האחרונה ( ,)23.5התקבלה החלטה על חידוש פעילות התנועה בשדה
ההתיישבות" :בהתאם לאתגרים הלאומיים והחברתיים המתאימים לעת הזו ,ומתוך כך (התנועה) תפעל
לחיזוק יישובים קיימים (שאינם נמנים כיום בין יישובי התנועה) .כמו'כ תבחן ,ובהתאם לצורך תפעל
להקמת יישוב חדש" .לשם קידום משימה זו הוקם שולחן התיישבות בתוך המזכירות הפעילה .עוד סוכם
כי "משימות ההתיישבות הנבחרות שיבשילו יובאו לאישור המזכירות המורחבת ,בעז"ה עד חנוכה תשע"ז".
ברוח זו אנו פועלים בכמה כיוונים .הדגש שלנו הוא בדיקת התיישבות בגליל ובנגב ,ככל האפשר בקרבה
ליישובים קיימים שלנו ,ובחינת הערך המוסף שאנו יכולים לתרום ליישוב קיים או חדש כתנועה שיתופית-
חקלאית-דתית המקיימת שותפות וערבות הדדית בדרך תורה ועבודה .ברי לנו כי התיישבות  2016צריכה
להיעשות בדרכים מותאמות לזמן הזה .בנושא זה בין היתר אנו עובדים על בניית תשתית של שיתופי פעולה
עם גורמים שונים :מועצות אזוריות ,חטיבה להתיישבות ,משרדי ממשלה ותנועות ההתיישבות האחרות.
במסגרת זו נפגשנו גם עם אנשי תנועת אור – המנכ"ל רוני פלמר והסמנכ"ל לענייני התיישבות אסף כהן.
סיכמנו על תחילת שת"פ נקודתי בתחומי הצמיחה הדמוגרפית ,וכן על חשיבה רחבה יותר בתחום תכניות
הצעירים ,ובייחוד בתחום התכניות האסטרטגיות בתחומי התיישבות-קהילה ומה שביניהם ,ראו למשל
ישראל  -2048איך ייראו הנגב והגליל ,ועל הדרך למדנו כמה דברים על ניהול ארגון ותנועה.

התיישבות ב'
מזה זמן שאנו מלווים באופן חלקי את היישוב רתמים בנגב ,בתחומי המוא"ז רמת נגב( ,מוכר לאחדים
מתרגילים בשטחי צאלים במילואים) .היישוב שהוקם מחדש כיישוב קהילתי דתי ע"י תנועת אור ,קיבל
לאחרונה החלטה על הפיכתו למושב שיתופי .פעילי תנועת הקיבוץ הדתי סייעו להם בבחירת הסיווג וגיבוש
הפרוגרמה ,עד לאישור ההחלטה ע"י משרד החקלאות ו' פרוגרמות ,שאישרו להם  100נחלות .כרגע
ההחלטה ממתינה להשלמה ויישום ע"י רמ"י (שמערים מצידו קשיים והתנגדויות) .ביישוב קרוב ל100-
משפחות צעירות (הרוב למטה מגיל  )35הגרות בבתים ישנים של קיבוץ רתמים ובקרוונים /קרווילות ,וכעת
מתחילים בהכנת תשתיות למבני הקבע 47 .משפחות כבר חתמו ושילמו מקדמות לבניית הקבע! – משמע יש
ביקוש .המזכיר מיכה טייר שיתף אותנו באתגרים שונים הנוגעים לתחומי הפיתוח ,הקהילה והחינוך.
האתגר של רתמים הוא גם של התיישבות דתית חדשה יחסית ,בתחומי המוא"ז רמת נגב .היה מרגש לראות
משפחות צעירות נורמטיביות שעושות ציונות ע"י התיישבות בנגב ב .2016 -נראה כי עקב המרכיב השיתופי-
חקלאי ,יש לסיוע שלנו ערך מוסף ואנו מחפשים את הדרך שלנו לתרום ,גם ללא החלטות פורמליות .סיכמנו
לחבר את בעלי התפקידים לפעילים הרלוואנטיים ,בתחומי קהילה ,חברה וחינוך ולהזמינם לפורומים
ולהתכנסויות המקצועיות שלנו .בתחום המישקי ,המשך הליווי ייעשה ע"י שרגא ,שיוסיף להיות איש הקשר
והפרוייקטור מולם .בע"ה נעשה ונצליח.
משבי רוח צפון דרום
השבוע התכנסנו יחד – פורום משבי רוח הדרומי עם הצפוני ,והפעם – גם רוב חברי המזכירות הפעילה.
עסקנו קצת בשאלה 'הקבוצה (קיבוץ) – דרך או מטרה'? כלומר ,האם הקיבוץ הוא אמצעי להגשמת
משימות חלוציות ,או ערך ומטרה כשלעצמם (מאמר של מ.אונא בספרו 'הקהילה החדשה') .נושא זה נוגע
כמובן גם בשאלה של הפניית האנרגיות והמשאבים כלפי פנים (לתוך היישוב והקהילה) וכלפי חוץ (עם
ישראל ,משימות ,תיקון עולם וכו') .נחשפנו לרעיונות תנועתיים חדשים (אפשר לומר מהפכניים) שנמצאים
עדיין בחיתוליהם אך מהווים בהחלט קרקע מ אתגרת לחשיבה ודיון (וכמו שכבר הבנתם ,אם עקבתם עד כה
אחר הדיווחים מהמפגשים שלנו – בזה אנחנו ממש טובים) .אז מה היה שם? אלו רעיונות חדשים מתבשלים
במזכירות הפעילה ומה דעתנו על כך?  -מוזמנים להצטרף למפגש הבא...
הוא כבר כאן...
הוא ארוך מידי? יהיו שיאמרו קצר ...זו כבר לא שאלה רלוונטית .הוא אוטוטו כאן  -החופש הגדול! תכניות
הקיץ יוצאות עוד רגע לדרך ,במערכות החינוך הקיבוציות ובתנועה .הרבה זמן פנוי שאפשר למלא בעשייה
רבה .כבר בשבוע הבא מסיימים תלמידי כיתות ז-י"ב את שנת הלימודים .זו ההזדמנות להביע הערכה
למאמץ הגדול שהשקעתם בשנת הלימודים ,לאחל הצלחה בכל מבחני הבגרות שעוד מצפים לכם ,ולאחל
לכם חופש משמעותי וטוב .גם מחלקת החינוך בתנועה נערכת לפעילות הקיץ המסורתית ואנו מצפים
להשתתפות החבר'ה מכל הקיבוצים .ההרשמה דרך המדריכים ורכזי החינוך .חופשה נעימה!

שבת שלום
אמיתי פורת

וחברי המזכירות הפעילה

