ב"ה ,כ"ו באב ,תשע"ו

שלום לכולם!
ְּּבטֶ רֶ ם י ִ
ָמים ּפ ֹו ִנים  -קפה תנועה דרומי
תנועת הקיבוץ הדתי בשיתוף מרכז יעקב הרצוג ,ומועצה אזורית חבל יבנה מזמינים את הציבור הרחב
לערב של לימוד ,חוויה והתעלות .הערב מתקיים ביום ראשון ,ח' אלול  11.9במתחם חדר האוכל של קבוצת
יבנה .בתוכנית :מפגש רעים ; שיעור מפי הלל מאלי ; מעגלי לימוד ,ניגון ושיח עם הרב אילעאי עופרן ,שני
מאור ויוחאי בשן ,ד"ר גילי זיוון ומירה מגן ,יוחנן מאלי ; מופע "ברק השמיים ,תפילת האדם" – זמר עברי
כתפילה ישראלית ,עם ד"ר מוטי זעירא ,מיטל טרבלסי ותומר קלינג .הכניסה חופשית .בואו בשמחה!
היערכות צוות הגיל הרך בכפר עציון
השבוע קיימה מנהלת הגיל הרך בכפר עציון ברכה פוקסמן ימי הערכות לצוות הגיל הרך לקראת שנה"ל
החדשה .במסגרת ימי ההערכות נפגשה נירית אפרתי (יבנה) רכזת הגיל הרך של התנועה עם הצוות
להשתלמות בנושא הגן הקיבוצי .במסגרת ההשתלמות למדנו על סדר היום הייחודי לגן הקיבוצי ,החיבור
הטבעי בין הגן לקהילה בה הוא נמצא ,על משמעות הטיול בתהליך החינוכי  -והכל תוך התנסות אישית של
המשתתפות .פעילות זו היא חלק מהקשר של רכזת התנועתית עם מערכות הגיל הרך בקיבוצים.
מיסוי הקיבוצים -מאבק בהמשכים
השבוע פורסם הפרק שעוסק במיסוי הקיבוצים  -תזכיר חוק ההסדרים .בצוות המאבק של התנועות
לומדים את הניסוחים החדשים ואת משמעותם .על פניו ,ניכר אמנם שיפור קל בהצעה ביחס לניסוחים
קודמים ,אך עדיין יש בעיות עקרוניות ומהותיות רבות בהצעה ,לפיכך לא נוכל להסכים לה ,ונמשיך במאבק
נחרץ כנגדה .במכתב מזכירי התנועות לעו"ד הכנסת אייל ינון הבהרנו שנסכים בהתאמת שיטת המיסוי של
הקיבוץ המתחדש לשינויים שחלו באורחות החיים בקיבוצים אלה ,אך נדרוש שהדבר ייעשה בהליך מקצועי
ושקול ,על יסוד ההכרה בעיקרון היסוד לפיו את משטר המס מתאימים למבנה המשפטי של הקיבוץ ,ולא
ההיפך .עוד טרם מכתבנו זה ,ובלי קשר ישיר לפרק מיסוי הקיבוצים ,הבהיר השבוע עו"ד הכנסת ליו"ר
הכנסת כי חוק ההסדרים במתכונתו והיקפו הנוכחיים מהווה פגיעה חמורה בהליך החקיקה ,ונדרש
לצמצמו באופן משמעותי .עוד נדגיש כי רשם האגודות השיתופיות הביע התנגדות נחרצת להצעה האמורה
בתזכיר החוק הנוכחי .הלשכות המקצועיות של עו"ד ורו"ח בישראל ,הניחו מעין הצעת פשרה תמציתית
וברורה לרשות המיסים .הצעת פשרה זו סבירה ואפשרית בעינינו .את הדיאלוג המקצועי נמשיך בינתיים,
אך נראה שנידרש למאבק ארוך ,בו נגלה גמישות במקום שאפשר ,ונילחם בנחישות במקומות הקריטיים
מבחינתנו.

סוף הקיץ
"הַ ַקיִ ץ ה ֹולְֶך ל ֹו מָ חָ ר מָ חֳ ָר ַתיִ ים מֻ כְ ָרח לְ וַ ֵּתר בֵּ ינְתַ יִ ים" (יורם טהרלב ) .בימים אלה חוזרות מערכות החינוך שלנו
לשגרת העבודה – הגיל הרך ,בתי הספר ,מערכות החינוך החברתי ,המכינות ,הישיבות והמדרשות .עברנו קיץ
משמעותי ומלא בעשייה חינוכית מרשימה :פעילויות של נתינה וחסד – קייטנות אילן לסוגיהן ושוק צדקה ;
התגייסות הנוער לעבודה בקיבוצים  :השתתפות פעילה ויפה באירועי הקיץ של התנועה ; טיולים; מחנות הקיץ
של בני עקיבא ועוד .כל האירועים התקיימו הודות להשקעה הרבה של הקהילה בחינוך ילדיה בהובלת מנהלות
מערכת החינוך והצוותים החינוכיים המסורים .ועכשיו ,לוקחים אויר ,נכנסים קצת לטעינה וחוזרים לשגרה.
נאחל לילדים  ,לבני הנעורים ,לאנשי החינוך באשר הם שנת חינוך טובה ומוצלחת " .וְ רּוחַ הַ חַ ְמ ִסין נ ַָדםׁ ,שוֹתֵּ ק
כְ מ ֹו נִכְ לָם ,וְ זֶ ה ִסימָ ן ֶׁשבָ א ל ַַקיִ ץ סוֹף" (יוסי בכר).

תחילת שנה במוסדות החינוך התנועתיים
במהלך החודש הקרוב נדווח מדי שבוע על אחד מבתי הספר הקיבוציים -במספרים אך גם ברוח ,והראשון
שבהם הוא בית ספר יסודי שק"ד בשדה אליהו .מדווח שי מועלם ,סגן מנהל בית הספר :השנה יכנסו בשמחה
גדל בכ 30-תלמידים בכל שנה ואנו נערכים בשמחה לאתגר.
בשערי בית הספר היסודי  860תלמידים! בית הספר ֵּ
בשנה זו אנו מתחילים לפעול לאור הייחודיות הבית ספרית" :נפגשים עם טבע וקהילה" .בשנה שעברה נחשפנו
לרעיון במהלך שלושה ימים של לימוד ומפגשי הכרות עם קהילות בית הספר .ימי שיא אלו היו חווייתיים והיוו
השראה וסקרנות להמשך .תכנית הלימודים שנבנתה תתנהל בהלימה לייחודיות זו ,וילדי בית הספר ימשיכו
להעמיק את הקשר עם סביבתם .הקהילות יהוו מקור השראה ללמידה ,הילדים יפגשו את קהילת עמק
המעיינות דרך למידה חווייתית ,ערכית ויתנסו בכלים פדגוגיים חדשניים .אנו מאמינים שהאדם הוא תבנית נוף
מולדתו ,ועל כן ניצוק יסודות אלו לכל תחומי הלמידה .השנה נמשיך גם להפעיל את קבוצות בתי המדרש
בשעות הבקר ונחדש את הלימוד בחברותות בכל ראש חודש ,במסגרת של "לומד מלמד" .אתגר נוסף העומד
לפתחנו הוא המעבר לניהול כלכלי עצמי על פי תכנית של משרד החינוך .אנו מאמינים שנעמוד באתגר ונביא את
בית הספר להתנהלות כלכלית מיטבית .בשלהי השנה החולפת הוקם בבית הספר ועד הורים שהחל לפעול במרץ
רב וקיבלת את הערכת צוות בית הספר .הוועד ימשיך גם השנה לפעול בשיתוף פעולה מלא עם בית הספר לטובת
קידום תחומים רבים .אנו מברכים את תלמידנו היקרים ואת כל קהילת משפחת שק"ד בשנה ברוכה בעשייה
חינוכית.

צבר – שלושה גרעינים חדשים בקיבוצי התנועה
לשמחתנו הרבה שלושה מקיבוצי התנועה קולטים השנה גרעיני צבר חדשים ,שחניכיהם הגיעו לקיבוצים בשבוע
שעבר .עין צורים קולטים בימים אלה את גרעין צבר הראשון שלהם .בגרעין כ 22-חניכים ,מהם  13בנות ו9-
בנים .רכז הגרעין הוא פיליפ אלכסנדר ,המדריכה ענבר לנדאו ואליהם מצורפות שתי משקיות בנות הקבה"ד.
בעין צורים שמחים ונרגשים לקראתם! למשק ניר עציון ,שאף הוא קולט לראשונה גרעין צבר ,הגיעו  14חניכים
מאירופה ,מהם  3בנות ו 11-בנים מאנגליה ,צרפת ,איטליה ,גרמניה ואנדורה .רכזת הגרעין היא לאה רוזנברג
והמדריך החברתי בנימין מנשה .חברי גרעין צב"ר משדרים הרבה ציונות ואופטימיות ,אך ברור לכולנו שצפויים
להם לא מעט קשיים ,ואנחנו מבטיחים להיות לצידם .לעלומים ,שקולט כבר סבב שני של גרעין צבר ,הגיעו 10
בנות ו 14בנים ,כמעט כולם מצפון אמריקה .רכז הגרעין הוא ניצן איזיקסון והמדריכה החברתית שתלווה אותם
השנה היא דנית פלבר (בוגרת גרעין צבר הקודם של עלומים) .הקיבוץ שמח ונרגש לקראת הגרעין החדש .כולנו
מאחלים לצברים ולקיבוצים הצלחה רבה!

שבת שלום ,אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

