ב"ה י' סיון ,תשע"ב
א

לכולם,
שלוםשלום
לכולם,
שק"ד ( - )1הכנסת ספר תורה

לאחר קבלת התורה בחג השבועות ובמסגרת אירועי שנת ה 06 -לבית הספר ,הכניסה קהילת בית
ספר שק" ד את ספר התורה לבית המדרש באירוע שמח ,רב-משתתפים ועתיר פעילויות .בבוקרו
של יום הוזמנו הסבים והסבתות של תלמידי א'-ט' ללימוד ושיח משותף שנגע בין השאר בנושא
ההעברה מדור לדור .ההיענות היתה מעל למצופה ובית הספר המה בסבים ובסבתות .בשעות
הערב ,במעמד מרגש ,בשירה ,ריקודים וברוב עם התקיים טקס הכנסת ספר התורה ,אוד מוצל
מאש ,לבית המדרש של בית הכנסת .בסיום התהלוכה ובחלקו השני של האירוע עלו על הבמה
מורים ,תלמידים ואף הורים ,והעלו באומר ,שיר וריקוד מסכת מרגשת המציגה את ייחודו של
בית הספר ,את חוזקותיו ,את היומיום הבית ספרי ואת מגוון האנשים העומדים מאחורי העשייה
המאתגרת והמרשימה הזו .באנו ,ראינו ,התרגשנו ,התרשמנו מאוד ויצאנו מלאי גאווה.
שק"ד ( – )2הצטיינות במוטיבציה לגיוס קרבי

במסגרת אירוע ההכרזה על "המורה של המדינה" ,שנערך השבוע ברוב עם ובחסות 'ידיעות
אחרונות" זכה בי"ס שק"ד לתעודת הערכה על היותו בין  3בתי הספר המובילים בהתגייסות
תלמידיו לשירות קרבי בצה"ל .בתעודה אותה קיבל משה (קינלי) טור-פז ,מנהל בית הספר ,נאמר:

אירוע שמח
ועתיר פעילויות

"לתיכון מקיף שדה אליהו – תודה על הנתינה ,על ההקרבה ,ועל הדוגמא שאתם נותנים לכולנו
באהבת המולדת ובגיוס לצה"ל" .שמעון פרס ,נשיא המדינה ,ברך את הזוכים ,ואמר בין השאר:
"עידנים מתחלפים לנגד עינינו .ב 066 -השנים האחרונות התקדם העולם הרבה יותר מאשר ב-
 06,666השנים שקדמו לו .צוקרברג ,מייסד פייסבוק עשה מהפכה גדולה יותר מאשר לנין
וסטאלין ,ללא קרב וללא פגיעה באיש ,והיא הגיעה עד רחובות לוב וכיכרות קהיר .כיום מייצרת
הודו כל שנה  066,666מהנדסים ,וסין מכשירה כל שנה  066,666מהנדסים ,ובסופו של דבר הכמות
תוביל לאיכות .על מדינת ישראל ומוריה לשאוף לכך שכל ילדינו יהיו לא רק בעלי השכלה ,אלא
מצטיינים!" .קהילת שק"ד המצטיינת – אנחנו מצדיעים לכם!

מצדיעים לשק"ד

סמינר יג"ל

בשעת כתיבת שורות אלה נמצא סמינר יג"ל בעיצומו .כ 06 -בנים ובנות שהתנדבו במהלך השנה
לשנת שירות במקומות שונים בארץ ,יחד עם תלמידי המכינות והמדרשות ,התקבצו באכסניית
כפר עציון לסמינר הכנה לשירות הצבאי/לאומי ,שכותרתו "הלכתי כי קרא הקול" (חנה סנש).
הסמינר עסק בשלושה נושאים :סיכום שנת הפעילות והלימוד במקומות השונים; הכנה לשירות
משמעותי; העמקה לימודית וחווייתית במורשת הל"ה וכפר עציון .הסמינר נפתח בערב שירה עם
הזמר והיוצר מיכה ביטון" ,משדרות לירושלים"; המשיך במפגשים עם צוערים ומפקדים בבה"ד
 ;0המשיך במסע רגלי בעקבות הל"ה ,והוא אמור להסתיים בשעות הבוקר של יום שישי בסדנאות
הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי.

 07משתתפים
בסמינר

יבנה ( – )1ביקור הנהלת החמ"ד

הנהלת מינהל החינוך הדתי ,בראשותם של הרב דר' אברהם ליפשיץ והגב' דסי בארי ,ביקרה
השבוע בבית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה .אברהם ,דסי ומפקחי החמ"ד ,ליוו את הפעילות
בבית הספר החל מפתיחת שעריו בשעה  60.06בבוקר ועד לסוף יום הלימודים ,והכל במטרה
להכיר את בית הספר הקיבוצי מהיבטיו השונים .המבקרים עמדו בשער לברכת 'בוקר טוב'
(ולחלוקת סוכריות) לתלמידים שירדו מההסעות ,התפללו שחרית עם תלמידי החטיבה ,ושוחחו
עם חברי הנהלת בית הספר במהלך ארוחת הבוקר .במשך היום השתתפו האורחים בשיעור תנ"ך
שעסק בדיני היובל וצדק חברתי ,אותו העביר אליכין בן-נון ,מורה בבית הספר ,לתלמידי כתה
ט'; הם שוחחו עם תלמידי י"ב על החינוך הערכי-חברתי ,ופגשו פורומים מגוונים של אנשי צוות.

בי"ס עם אהבה ודרך

לבסוף הוזמנו האורחים לסעוד צהרים בחדר האוכל בקבוצת יבנה .המשלחת סיכמה את
הביקור בהתפעלות גדולה מדרכנו הייחודית ,מהצוות ועבודתו ,ומתלמידינו היקרים ,ואמרו
בקול רם" :זכינו לבקר היום בבית ספר שיש בו אהבה ודרך".
מתפקדים!

השתתפותו של ח" כ זבולון אורלב בטכס הכנסת ספר התורה בשק"ד ,נוצלה למפגש מיוחד של
חברי הוועדה המדינית תושבי הצפון שנערך בחדר האוכל של ביה"ס .לאחר פתיחה קצרה של
נחמיה ,שהוקדש ה לעדכון החברים על העשייה התנועתית סביב מיפקד הציונות הדתית ,הרחיב
זבולון על חשיבות ההתפקדות ,ובין היתר אמר" :משקלו הסגולי של הקבה"ד בתוך הציונות
הדתית הוא הרבה מעל ומעבר למשקלו המספרי ,וזאת גם בשל הדוגמא האישית שנותנים חבריו
באורח חייהם" .זבולון העלה שורה של נקודות נוספות ,וביניהן :התפקדות משמעותית של חברי
הקבה" ד ותושביו תאפשר למתפקדים להשפיע על בחירת הנציגים לכנסת ותסייע לקבה"ד
לקדם את עמדתו ולהשיג את מטרותיו; בסניפים עירוניים מסויימים של המפד"ל ישנה
התפקדות ערה ,שלרוב מניעיה הן סיבות אישיות ולאו דווקא ערכיות; בכל המפלגות שבהן
הוצעה האפשרות להתפקד באינטרנט היה אחוז המתפקדים בדרך זו נמוך מאד (עד 8%

משקל סגולי גבוה
לתנועה

מהמתפקדים) .הדיון הקצר הוקדש לפער שבין הרצון ליצור התפקדות של כלל הציונות הדתית,
לבין המציאות של התפקדות לחברות במפד"ל.
טורניר כדורסל

גם השנה התקיים בהצלחה טורניר הכדורסל המסורתי לנוער הקיבוץ הדתי .כ 36 -נבחרות
התחרו בארבעה טורנירים מקבילים .כתמיד ,הטובים ניצחו :בנות קיבוץ סעד קטפו את גביע
"בנות חטיבה"; בני קבוצת יבנה התגברו על  06נבחרות וזכו במקום הראשון ל"בנים חטיבה";
בני קיבוץ שדה אליהו התגברו על מצוקת שחקנים (שהשתתפו בטורניר כדורסל מקביל לזכר נדב
מילוא ז"ל) וחילצו את הגביע בטורניר "בנים תיכון"; בנות קבוצת יבנה זכו בטורניר האחרון –
"בנות תיכון" .האירוע התקיים בספורטק בנתניה ,שסיפק גם שפע של מגרשים ותנאי מתחם
מצוינים ,וגם קבלת אורחים חמה לה זכינו ממנהל המתחם ומנהל מחלקת הספורט בעירייה.
תודתנו שלוחה מפה לעיריית נתניה ולתושביה .הטורניר היה אירוע חברתי וספורטיבי נפלא,
ברכותינו לכל המשתתפים ,ותודתנו לרזי בן-יעקב ,לעמית פורשר ,ולכל השותפים בהפקה,
בשיפוט ,בהדרכה ,בארגון וכו'.
שבת שלום,
\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

שוב ,הטובים ניצחו

