ב"ה ,כ"ט במר-חשון ,תשע"ז

שלום לכולם!
כנס בארות בנגב – 6
ביום שני כ"ד בשבט תשע"ז ( 20בפברואר  ,)2017נקיים בעז"ה בקיבוץ עלומים את הכנס ה 6-של עמותת בארות
בנגב ,מועד שנתי שנקבע לזיכרון העלייה של קיבוץ "בארות יצחק" על אדמות הנגב בחודש שבט תש"ג .הכנס
המסורתי נערך השנה ביוזמת קיבוץ עלומים והמועצה האזורית שדות נגב ובשיתוף פעולה עם תנועת הקיבוץ
הדתי ,קיבוץ בארות יצחק ,המועצה לשימור אתרים ,הקרן קימת לישראל ,ומושבי הנגב .הכנס מושך אליו מידי
שנה מאות אנשים מהסביבה הקרובה והרחוקה ,וזוכה להערכה והצלחה גדולה .בכנס הנוכחי אנו מבקשים
לספר על התיישבות המושבים ב"ארץ לא זרועה" בעשור הראשון של מדינת ישראל ,ובעיקר על תרומתם
המכרעת להפיכת שדות הנגב לגן פורח .הכנס יכלול הרצאות מרתקות וישלב בין לימוד עיוני ותיאורטי ובין
סיפורים וסרטים אישיים על תקופה ציונית זו .כמו-כן ,הכנס ילווה באתנחתות מוזיקליות ויקנח במגוון סיורי
פריחה ,חקלאות ומורשת באזור .רשמו לפניכם את התאריך.

שבתות עין ונופש – תמונת מצב
שבת ראשונה בסדרת שבתות עיון ונופש של תנועת הקיבוץ הדתי כבר מאחורינו .מה היה בה?  -תפוסה מלאה
של אכסניית פקיעין ,נוכחות מרשימה בטיול שישי בנבכי הגליל העליון למרות המכשולים שבדרך – קור עז,
כבישים חסומים עקב שריפות והחשש המתלווה לכך .היו בה גם הרבה חיוכים ,מפגשים ,פינוקים לרוב ,והכי
חשוב – שבט/שבת אחים גם יחד .בעוד שבוע תצא קבוצה נוספת לתל-חי .במהלך שבת זו יתקיים טיול למיטיבי
לכת לכפר גלעדי .ניתן עדיין להצטרף לחמשת החדרים שהתפנו עקב ביטולים של הרגע האחרון .כל הקודם
זוכה .כמו כן ,עקב הביקוש הגדול ורשימות ההמתנה שתפחו בכל אחת מן השבתות ,החלטנו לפתוח הרשמה
לשבת נוספת ,שבת חמישית לחורף זה ,בפקיעין .לשמחתנו גם שבת זו זכתה לתפוסה מלאה.

כנס הנהגות הקיבוצים
השבוע התקיים הכנס השנתי הרביעי של הנהגות הקיבוצים בקבוץ מעלה החמישה שבהרי ירושלים .מדווח
מורדי שבט ,מח' צמ"ד בקבה"ד :לשלושת ימי הכנס הגיעו מכל הארץ מאות בעלי תפקידים ,ובתוכם גם
כמה ממלאי תפקידים מהתנועה חברי הקבה"ד ונציגים מהמזכירות הפעילה .אחד מהחידושים השנה ,היה
נוכחותם של צעירים רבים ושל נשים ,ואכן חלק מהמושבים עסקו בשילוב הצעירים והנשים בתפקידי
הניהול ובהובלה של הקיבוצים  .נדונו כמובן :נושא הקואופרציה העולמית ,אתגר הרלבנטיות של התנועה
הקיבוצית והקשר שלה לקיבוצים ,הבניה והצמיחה הדמוגרפית ,החקלאות ,החינוך החברה ,הקיבוץ
והתקשורת ,מנהיגות צעירה ועוד .פוליטיקאים שנכחו וברכו בכנס ,אתגרו את התנועה בתביעה לחזור
למקום של השפעה על המדינה ,ברמה הארצית ,ושל פעולה למען העם במעורבות חברתית ,בלקיחת
אחריות למשימות חברתיות חינוכיות לאומיות בתוך הקיבוצים ,באזור ובמעגלים הרחבים.

גיבוש תכנית אסטרטגית לתנועת הקבה"ד
בשבוע שעבר קיימנו מפגש נוסף לגיבוש התכנית האסטרטגית לתנועה .ההיענות של השותפים שגוייסו
לסייע במשימה היתה מרשימה ומשמחת ,ובסיכום המפגש ציינו המשתתפים את שביעות רצונם מהמהלך
ומתוצאותיו .במפגש הוצגה הצעה להגדרה מעודכנת לייעוד התנועה ,והודגשו עיקרי כיווני הפעולה לתנועה
בשנים הקרובות :התיישבות (כולל הקמת יישוב חדש) ,התרחבות וצמיחה בקיבוצים ובתנועה ; בנייה
והקמת קהילות הקיבוץ הדתי (חדשות) במרחב העירוני ,ויצירת רשת קהילות ,ובקהילות הקיימות
בקיבוצים – חידוש האתוס ושמירת ה'משפחתיות'; קידום המשימתיות והמעורבות חברתית ברמת
הקיבוצים והתנועה ; חידוש שיח ערכי רעיוני – משימתי משפיע ומוביל ; חינוך -בניית מוסדות החינוך
התנועתיים כרשת תנועתית מחוברת ,מתואמת ותומכת ,הקמת מכינה קדם צבאית לבנים; ייצוג אפקטיבי
של האינטרסים המשותפים ,התאמת השירותים והליווי התנועתי ; התנהלות כלכלית אחראית ,צמיחה
כלכלית  .החלנו לעבד את הכיוונים השונים להתחלה של תכנית עבודה ,ואנו מקווים להשלים בקרוב עבודה
זו ולהציגה לדיון ומשוב במעגלים השונים של ממלאי תפקידים ,מזמו"ר ,ציבור ועוד...
ונתת לעבדך לב שומע
השבוע התכנסו כ 70אנשי חינוך וקהילה מהתנועה ואף מחוצה לה ,ללמוד ולעסוק בנושא הכלת בני נוער בעלי
נטיה חד מינית בקהילה .יום העיון הינו פרי יוזמתה של אסתר שי ( ,שדה אליהו)  -יועצת בכירה במנהל לחינוך
התיישבותי .ביחד עם אגף החברה של התנועה נבנה יום שמטרתו להרחיב את הידע בנושא ולחזק את יכולות
הקהילות בכלל ומערכות החינוך בפרט לנהל שיח פתוח מתוך עולם מחויב הלכתית תוך הבנה ,מודעות
ואמפתיה כלפי בני נוער בעלי נטיה חד מינית .מטרה נוספת ליום הייתה להעניק פלטפורמה לדיון חינוכי בסוגיה
בצוותי החינוך והקהילה .הרב מאיר נהוראי ,יו"ר בית הלל ורב משואות יצחק נתן עקרונות הלכתיים וחינוכיים
ביחס לסוגיה .הפסיכולוג מאיר ברנד התייחס לרצף שקיים בנושא הזהות המינית ולהיבטים הפסיכולוגיים
בבניית הזהות של הנער/ה המתבגר/ת ,בדגש על הצרכים שלהם מאתנו ,אנשי החינוך והקהילה .לאחר מכן
התקיימו מפגשים בקבוצות בהם שיתפו צעירים וצעירות דתיים בסיפור חיים אישי שלהם על חוויית גיבוש
הזהות החד מינית ועל בחירתם להמשיך ולחיות חיים של שומרי תורה ומצוות .בסיום היום התקיים שיח
מסכם בו המשתתפים שיתפו בתחושות ותובנות מהיום .הכנס היה חשוב ומאתגר ומחייב המשך חשיבה ועשייה
בתחום .ברור הדבר כי בדיני נפשות עסקינן וכי מחובתנו לדאוג כי כל נער ונערה יזכו לקבל תמיכה ,אהבה
ותחושת שייכות ללא קשר לזהותם המינית .מחלקת החינוך מציעה את תמיכתה למערכות החינוך שירצו
לרכוש ידע וכלים נוספים להבנה ,להתמודדות וליצירת שיח אודות הסוגיה בקהילה.

ערבות הדדית -לא רק סיסמא אלא דרך חיים
השבוע בעקבות השריפה הקשה והפגיעה בבתי התושבים ,התגייסו רבים מקיבוצי התנועה לסייע בעזרה
למשפחות ובשיקום הישוב .צוותי גינון ,בינוי והובלות יצאו מקיבוצי התנועה (בארות יצחק ,מירב ,יבנה ,כפר
עציון ,סעד) לסייע בישוב .קיבוצים אחרים סייעו באספקת ושינוע ציוד ועוד .בעזרת קשר שנוצר עם הכוחות
בשטח הגיעו אלינו פניות מסודרות שהופנו לקיבוצים ,ואלה נרתמו מיד לכל משימה בלוח זמנים קצר .חברים
מספרים שברחבי הישוב בלטו הצוותים מקיבוצי הקיבוץ הדתי בעבודתם .כולנו יחד כתנועה וכל קיבוץ לחוד
מהווים כח חלוץ משימתי חשוב ביותר שפועל לאורך כל השנה במשימות לאומיות וכמובן בעת משבר וחרום.

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

