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תנועה בתנועה ,לוח זמנים לפעילות תנועתית הקרובה:
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הבלתי פורמאלי

בשלוחות

יום עיון בנושא
תקשורת

סמינר לכיתות י'

מפגש ראשי התנועות והמועצות האזוריות
במשרדי המועצה האזורית מנשה נערך ביום שישי האחרון המפגש הרבעוני של חברי כנסת
מהקיבוצים ,ראשי המועצות האזוריות הקיבוציות )למעלה מ (!20 -וראשי התנועות
הקיבוציות .עיקר הדיון הוקדש לסוגיית הקרקעות .מתברר שלמרות כל ההסכמות
שהתקבלו בינינו לבין מינהל מקרקעי ישראל ,עדיין אין המינהל חותם על היתרי בנייה
בקיבוצים ואנו עדים לכך שהדרג הפוליטי אינו מצליח להביא את עובדי המשרדים
הממשלתיים ליישם את המדיניות שנקבעה .כמו כן נערכים ראשי ההתיישבות לדיוני ועדת
המנכ"לים שהתמנתה ע"י הממשלה "לבחינת מדיניות הקרקע החקלאית" .הסוגיות
הנמצאות כעת בדיון הן שאלות הבעלוּת על הקרקע ,זכויות הקיבוצים והמושבים להמשיך
לעבד את אדמות "המשבצת" עליה התיישבו ,לקבל מכסות מים בהתאם ולחיות מעמל
כפיהם .תוצאותיו של הדיון עשויות להיות מרחיקות לכת ,ואנו פועלים עם תנועות
ההתיישבות האחרות להצגת עמדתנו האידיאולוגית והמעשית.
הארץ פורחת
המהלך בימים אלה בשבילי ארץ ישראל ,והנוסע בין קיבוצי התנועה ,אינו יכול שלא להתפעל
ולהתבשם משפע הפריחה" :דרום אדום" בין סעד לעלומים; השקדייה פורחת בעלייה לגוש
עציון; רקפות בדרך הנוף למעלה גלבוע ומירב; עיריות וחרציות לאורך כביש  ;6שפע של ירוק
משובץ בכתמים משלל צבעי הקשת בדרך העולה ללביא ובית רימון – חגיגה ללב ולעיניים.
"ארץ ישראל יפה ,ארץ ישראל פורחת".

שלל צבעי
הקשת

יהדות ודמוקרטיה
בסופשבוע שעבר התכנסו בניר עציון תלמידי כיתות י"א לסמינר בנושא 'יהדות
ודמוקרטיה' ולמדו שחברי קיבוץ פלך )השמוצניקים( מאמינים בעתיד השיתופי ואף
מיישמים אותו בחלוציות מפעימה ,אך חוששים מאוד מהיחלשות הדמוקרטיה בישראל.
מצאנו שלאפז מדיר אל אסד משוכנע שישראל היא הדמוקרטיה הכי טובה בכל האזור,
ואולי בכל העולם )למרות שיש לו גם כמה טענות ,(...גילינו ב'אור הגנוז' קיבוץ אמיתי של
חרדים ,שאת ערכי השיתוף והשוויון שואבים ממקורות יהודיים ,אך מטילים ספק רב
במהות הדמוקרטיה .המחמאות שקיבלו בני הנוער שלנו במהלך הסמינר הרקיעו שחקים,
והבהירו לנו איזה אוצר יש לנו תחת הידיים .עתה רק נותר לטפחו .היה מצוין! ותודה לטל
ליאון ולחברי ניר עציון על האירוח החם.
תוכנית ניסן
במסגרת "תוכנית ניסן" יתארחו השנה בקיבוצינו כ  160חניכים מארה"ב ,דרום אפריקה,
אוסטרליה ,ניו-זילנד ואנגליה ,חניכי התנועה העולמית של בני-עקיבא הנמצאים בארץ
בתוכניות תורניות )ישיבות ומדרשות( ויוצאים במהלך חופשת 'בין הזמנים' לעבוד בקיבוץ
ולחוות את חיי "תורה ועבודה" הלכה למעשה .הקיבוצים המארחים הם :עלומים ,סעד,
משואות יצחק ,יבנה ,מגדל עוז ,שדה אליהו ,שלוחות ולביא ,ומוביל התוכנית בתנועתנו
הוא שרגא וילק .השבוע נפגשו רכזי ומדריכי התכנית מטעם בני -עקיבא עם המקשרים
וחלק ממזכירי הפנים של הקיבוצים המארחים ,לתיאום ציפיות .הוצגו יעדי התוכנית
ובשיחה משותפת לובנו נושאים טכניים ,הועלו לקחים משנים עברו ,ולבסוף נפגשו נציגי כל
קיבוץ עם המדריך/רכז שיגיע אליו לסיכום נקודות ייחודיות לקיבוץ המארח ולקבוצה
המתארחת.
פורום מזכירי פנים
פורום מזכירי פנים ומנהלי קהילה של הקיבוץ הדתי התקיים השבוע בקיבוץ עין הנצי"ב.
רוברט ברל ,מנהל הקהילה בעין הנצי"ב ,פתח בסקירה מקיפה על הקיבוץ .בהמשך עסק
הפורום ב "התמודדות עם קונפליקטים בקהילה" ,בהנחיית תמי לס כץ – מנחה מקצועית.
במהלך ההליכה לחדר האוכל שמחו המזכירים לפגוש בשבילי הקיבוץ מכרים וחברים מעין
הנצי"ב .בחלק האחרון של היום אירח הפורום את לאה בן יצחק )שד"א( ,מנהלת מדרשת
הבנות בעין הנצי"ב ,ושמע ממנה על הנעשה במדרשה – התוכניות השונות עבודת הצוות
תוכניות הפיתוח ,ההכנות לחגיגות ה ,25 -ולבסוף הדגישה לאה את מערכת היחסים
הטובה בין קיבוץ עין הנצי"ב למדרשת הבנות ,שבאה לידי ביטוי בחיי היומיום ,במעורבות
המשמעותית של חברי עין הנצי"ב ברבדים השונים של העשייה השוטפת ,ובמיוחד באירוח
בנות המדרשה במהלך כל השנה .תודה לקיבוץ עין הנצי"ב על האירוח הנהדר!

שבת שלום,
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

