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פורום מזכירים
פורום מזכירים ומנהלי קהילה של הקיבוץ
הדתי התכנס השבוע בקיבוץ לביא .בחלק
המקצועי עסקו המזכירים בשאלת תפקידו של
המזכיר – אסטרטג? מנהל תפעול? קב"ן? כל
התשובות נכונות?" .בהמשך היום סיירו בלביא
והתרשמו לטובה מרמת הדיור ,ביקרו בכפר
הנוער הודיות ,שמעו ממנהל הכפר אלי שטיין
סקירה מקיפה על הפעילות החינוכית הנהדרת
הנעשית בו ,ומפוריה סומר על התפקיד החשוב
של "סבא וסבתא של כפר הנוער" .תודה לקיבוץ
לביא ולהנהלת המלון על האירוח הנפלא.
הפורום הבא ,בעוד כחודש בבארות יצחק.
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כל התשובות נכונות

חינוך מעורב או נפרד?
בבית ספר "דרור" בירושלים התכנסו ביוזמת
"נאמני תורה ועבודה" למעלה מ 200 -איש
לדיון בסוגיה" :בית ספר דתי מעורב לבנים
ובנות – כן או לא?" .בפאנל שפתח את הערב,
היתה נוכחות רבה ליוצאי בית הספר בקבוצת
יבנה :מנהלת בי"ס דרור ,רוחמה קוק ,לשעבר
מורה אצלנו; הרב ד"ר בני לאו ,לשעבר חבר
סעד ומחנך; הרב בנצי אלגזי מ"כרם ביבנה",
לשעבר מורה לגמרא; ד"ר נח חיות ,לשעבר
מנהל בית הספר; הגב' מלכה פיוטרקובסקי,
לשעבר תלמידה .גם בקהל היתה נוכחות בולטת
לאנשי הקבה"ד .היה חשוב ומרשים!
היה חשוב ומרשים

פגישת מרכזי משקים
קרוב ל 20 -מרכזי משק התכנסו השבוע לפגישה
שעסקה בעיקר בשני נושאים :מר יעקב כהן,
מזכיר ארגון מגדלי עופות ,ואבשלום דולב
)טירת צבי( יו"ר ארגון המשחטות ,סקרו את
הפּ ֶטם והציגו את בעיית
ההתפתחויות בענף ֶ
העודפים הגדולים כתוצאה מבנייה בלתי
מבוקרת של לולים .לאחר מכן הציג מנכ"ל
משרד החקלאות ,מר יוסי ישי את תוכנית
העבודה של המשרד ואת היעדים :חקלאות
מזינה ,מיישבת ומקיימת ,והשיב לשאלות
בנושאי מים ,חלב ותשתיות .האווירה הטובה
והדיון הענייני והתכליתי ,העלו את הבקשה
להתכנס לעיתים מזומנות.

אווירה טובה
ודיון ענייני
ותכליתי

"לקראת שירות" – סמינר לי"ב
בכפר עציון התכנסו כ 85 -מבנינו ובנותינו
שבשכבת י"ב ,לסופשבוע שעסק במעבר
מהשנים הרבות כתלמידים בבית ספר לשנות
השירות ההתנדבותי/הצבאי/הלאומי .הסמינר
– בהובלת והדרכת צוות מדרשת תו"ע – עסק
בגישה סקטוריאלית מול גישה לאומית ,בערכו
של הערך "כלל ישראל" ,בתפיסתו הדתית של
הקיבוץ הדתי ,ובהיותנו חברת שליחות .נפגשנו
עם ח"כ אורי אורבך ויוחנן בן יעקב ,שוחחנו עם
עטר פלג ,אמיתי פורת ,הרב דוד בן זזון ,נציגי
מוסדות הקבה"ד ,ועם אלה המשרתים
במסגרת תוכנית יג"ל שבאו להציע אפשרויות
לשנה הבאה .היה מוצלח ,מעניין ,מרתק וחשוב.

הערך – כלל ישראל

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

