בס"ד

שלום לכולם,

בית רימון בתנופה
את הפריצה קדימה אי אפשר להסתיר! בהרחבה הקהילתית נמצאים 8
בתים בשלבי בנייה ,וזאת לאחר הורדת המחסום שמנע במשך כעשר
שנים בנייה חדשה;  6קראוונים שהובאו בסיוע החטיבה להתיישבות
מאוכלסים במשפחות צעירות ,ושלושה קראוונים נוספים יגיעו בעז"ה עד
פסח הבעל"ט ויאוכלסו מיידית; מתחם גדול הוכן לבניית כ 20 -בתים
נוספים ,ואי אפשר שלא להתפעל ולשמוח מכך שבית רימון בתנופה!
במקביל לקליטת משפחות לשכונה הקהילתית ,עמלים חברי הקיבוץ
ביחד עמנו על בניית הכלים והתקנונים שיאפשרו קליטה מחודשת
לחברות בקיבוץ ,ובימים אלה מתחיל התכנון המפורט לקראת בניית
דירות למשפחות צעירות שיצטרפו לקיבוץ כחברים.

להתפעל ולשמוח

"השומר החדש" בלביא
שתי פגישות על נושא אחד נערכו בלביא ,והוא :המשך שיתוף הפעולה
שלנו עם "השומר החדש" .הפגישה הראשונה ,בהשתתפות און ריפמן,
מראשי "השומר החדש" ,ויאיר שחל ,סגן מזכ"ל בני עקיבא ,הוקדשה
לסיכום ביניים של העשייה בשטח .הושמעה הערכה חיובית מאד
המ ְצפּים בהם פועלים חניכי יג"ל,
לפעילות החלוצית והחינוכית בשלושת ִ
והתוצאות ניכרות :מחד ,תחושת הביטחון והגאווה חזרה לחקלאים,
ומאידך ,ניכרת ירידה משמעותית מאד בהיקף הגניבות החקלאיות .עיקר
הדיון נגע בהכרח הדחוף למתן מענה הולם לצרכים הבסיסיים של
החבר'ה הדתיים ,ובהם ַכּ ְשרוּת המטבח ,תפילה במניין ועוד.
לפגישה השנייה הצטרפו שני חברי מזכירות לביא :דני שטרן ,מרכז
המשק ,וזהבה מועלם ,מזכירת הפנים .קיבוץ לביא ,המחזיק עדר בקר
וסובל מגניבות וחבלות בשטחיו ,הציע וביקש שלקראת שנת הפעילות
הבאה יוקם מצפה נוסף ,רביעי ,והפעם בשטחי לביא .בכך יינתן מענה
מצויין לשתי מטרות :הרחבת מעגל המתנדבים ל"שומר החדש" ע"י
בוגרי הקבה"ד ובני עקיבא המבקשים להיות סמוכים לקהילה דתית,
והגברת הנוכחות של החקלאים והמתיישבים בשטחי המרעה הגדולים
שבגליל התחתון.

מצפה נוסף בשטחי לביא?

חושבים שק"ד
לבית המדרש שבבית הספר שק"ד בשדה אליהו הגיעו כ 120 -מורים,
הורים ותלמידים ,להשקת הדיון המשותף על דרכו החינוכית של ביה"ס.
המפגש נפתח בלימוד בחברותות ,בהנחיית הרב יהודה גלעד ,שעסק
ב"תפילת הדרך" והסתיים בהשמעת ברכות – שיצרו המשתתפים – לבית
הספר בתחילת דרכו החדשה .יאיר רינמן )קיבוץ לביא( ,יו"ר ההנהלה
הרחבה של בית הספר ,הודה בדברי הפתיחה לקינלי ולצוות ביה"ס על כל
מגוון תפקידיו ,ואמר" :אנחנו עושים את התהליך מתוך חוזקה ולא מתוך
משבר ,ופועלים מתוך ידיעה שיש חשיבות לדרך ולא רק לנקודת הסיום".
איתי וירוב ,יו"ר ועד ההורים ,הביע בדבריו את תודתו על הזכות הגדולה
שניתנה לו כהורה להיות שותף לארגון שאיננו שוקט על שמריו ,אינו
מפסיק ללכת קדימה מתוך מאמץ להצליח עוד יותר ,ונותן ביטוי לאופיין
של הקהילות מהן הוא מושפע ועליהן הוא משפיע .בהמשכו של הערב
נחלקו המשתתפים לארבע קבוצות עבודה ובמהלך של חודשיים ,בששה
מפגשים ,תגבש כל קבוצה את המלצותיה בתחום אליו נדרשה .ההתגייסות
המרשימה של ציבור רחב והמהלך העשוי היטב היו מרשימים ואנו
מוסיפים את תפילת הדרך של התנועה לקידום בית הספר על פי סולם
הערכים ואורח החיים הייחודים של תנועת הקיבוץ הדתי.

 120מורים הורים ותלמידים

המזכירות הפעילה בשלוחות
לפני כשנתיים התחלנו את סבב מפגשי 'מטה מול מטה' בין הישובים שלנו.
הביקור הראשון התקיים בשלוחות ולאחר שנתיים ,בתום סבב מלא בין כל
הקיבוצים ,חזרה המזכירות הפעילה לסבב שני של ביקורים ,שנפתח אף
הוא בביקור בשלוחות ,אך הפעם במתכונת מעט חדשה :משעות הבוקר
החלו מפגשים בקבוצות קטנות המחולקות לפי ענפים ותפקידים ,ולאורך
יום שלם נפגשה המזכירות הפעילה עם כ 120 -חברים .שוחחנו על הנושאים
המעסיקים את חברי הקיבוץ ועל מקומה של התנועה .שמחנו לשמוע על
המשך המגמה החיובית מאד בתחום הכלכלי ,ונגענו בדרכים שונות בבעייה
המרכזית :צמיחה דמוגראפית" .נדבר ,אבל מה יצא מזה"? שאלה באומץ
אחת החברות ונענתה בפירוט פירותיו של המפגש הקודם ,שהוליד בין
השאר נוכחות ומעורבות של התנועה בנעשה בשלוחות .אין ספק שמאז
נעשתה עבודה חשובה וטובה .אחד מבני המקום ששייך לקבוצה של 24
משפחות תושבים המתגוררות בשלוחות ,רובם בני משק ,המחיש את
הפוטנציאל של קבוצה זו כשאמר במפגש – "אני מרגיש מחוייבות למקום,
לאנשים ,אני מחובר למקום .ל 90 -אחוז מהתושבים יש מידת אכפתיות
שלא ממומשת" .אין ספק שברגע שתמצא הדרך הנכונה והמתאימה להפוך
קבוצה זו לחלק מהמקום ,היא עשויה להיות אבן ראשונה בבנייתה
ובצמיחתה הדמוגרפית של שלוחות.

"נדבר ,אבל מה יצא מזה"?

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

