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קפה תנועה מעורר

ערב קפה תנועה מיוחד להתעוררות הלב ולזכרו המבורך של הרב אלי כהאן יתקיים בעז"ה ביום
שלישי הקרוב ,כ"ד באלול ( ,)..11בחדר האוכל של קיבוץ עין הנצי"ב 1במהלך הערב יִ פָּ גְ שּו זה עם
זה ,ישירו וישוחחו – רפאל ומרדכי צרפתי ,הר' דוד ביגמן והר' תמיר גרנות ,שי זרחי והר' איתמר
אלדר ,שרה ב"ק ואמיתי פורת ,עינת לב ואפרת ביגמן 1במקביל למפגשים יתקיים ג'אם פייטנים,
בהנחייתם של יוחאי בשן וזאב קיציס 1הערב כולו ייחתם בהתוועדות ,בהשתתפותו של הנגן
חיליק פראנק ,ובאמירת סליחות ברוב עם בנוסח המשולב של ישיבת מעלה גלבוע – אשכנז
וספרד 1מערכת 'עמודים' ,בשיתוף מדרשת עין הנצי"ב ו'בית מדרש לתורה וחיים' של מדרשת
הגולן ,מזמינים את הציבור כולו להשתתף במיזם לחיבור בין מזרח למערב ,בין עיר לקיבוץ ,ובין
אדם לאדם 1הערב פתוח לציבור הרחב 1פרטים באתר הקיבוץ הדתי ובלוחות המודעות1
צהלי

מכינת צהלי פתחה את שנתה השביעית במתחם הקרוואנים האהוב שבפאתי משואות יצחק 1כ-
 04בנות ,מכל רחבי הארץ ,הצטרפו לתוכנית הייחודית ,הכוללת לימוד תורה מגוון ,היכרות עם
החברה הישראלית ,עבודה קהילתית והכנה לשרות משמעותי בצה"ל 1השנה ייצבנו את צוות
המכינה ,הכולל לצד מיכל נגן – ראש המכינה ,ויפית קליימר המורה הוותיקה ,גם שתי ר"מיות
צעירות 1בחודש אלול מצטרפות אל המחזור הצעיר בוגרות המכינה שהשתחררו מצה"ל ובחרו

הבוגרות חזרו
לטעימה נוספת
מחווית צהל"י

להקדיש את ימי התשובה ללימוד אינטנסיבי ולטעימה נוספת מחוויית צהלי1

מרכז הרצוג

במרכז יעקב הרצוג שבעין צורים נפתחה שנת לימודים נוספת 1בינתיים ,עד לפתיחת שנת
הלימודים האקדמית ,לומדות במרכז  2קבוצות של צעירים וצעירות :אחרוני התלמידים של
"אופק" עושים את דרכם מרחבי ברית המועצות לשעבר אל מרכז הרצוג 1זהו המחזור ה 1 -של
סטודנטים מחבר המדינות המגיעים לתוכנית "אופק" ולומדים עברית ויהדות ,מכירים את
החברה הישראלית ומתמחים במקצועם 1ראוי לציון שכמעט כל בוגרי "אופק" עולים לארץ תוך
שנה מסיומה של התוכנית ,שנחשבת לתוכנית עם אחוזי העלייה הגבוהים ביותר מבין מיגוון
התוכניות שמפעילה הסוכנות היהודית 1במקביל ,מחזור נוסף של "תוכנית אלול" של מדרשת עין
פרת יצא לדרכו 1כ 04 -צעירים וצעירות ,דתיים ,חילוניים ומסורתיים ,לומדים תורה בהיכלה של
ישיבת הקיבוץ הדתי לשעבר 1צוות המרצים כולל מרצים ממדרשת עין פרת וממרכז הרצוג1

כמעט כל בוגרי
'אופק' עולים לארץ
תוך שנה

יסודי בלביא

לאורך כל חופשת הקיץ נתון היה ביה"ס היסודי בקיבוץ לביא בתנופת בנייה :במקום המבנה
המרכזי העומד על מכונו מאז הקמת ביה"ס לפני  04שנה ,הולכת ומסתיימת בנייתו של מבנה
חדש 1שנת הלימודים נפתחה כאשר הבנייה עדיין לא הסתיימה ,ועימה לא הסתיימה התקנת
רחבת הסעה חדשה עם עמדות חנייה לאוטובוסים 1כ 044 -תלמידים לומדים בביה"ס ,רובם
מישובי המועצה האזורית גליל תחתון ,ומיעוטם מישובים סמוכים בהם אין חינוך ממלכתי-דתי,
כדוגמת כפר תבור ,ישובי המועצה האזורית עמק הירדן ועוד 1עד לפני  0שנים היה מנהל ביה"ס
חבר/ת לביא ,אך המושכות הועברו למנהלים מבחוץ ,וכעת מנהל משה גדלנסקי את ביה"ס זו

 066תלמידים
לומדים בבית הספר

השנה השנייה 1גם השנה תגענה מלונדון  2קבוצות של תלמידי ביה"ס  , J.F.S.כל אחת לתקופה
של  0חודשים ,במהלכה הם לומדים באנגלית ולפי תוכנית הלימודים הבריטית את אותו החומר
שהיו צריכים ללמוד באנגליה ,וביחד עם זה הם זוכים להעשרה במקצועות היהדות ,להיכרות עִ ם
עָּ ם ישראל וארץ ישראל ,ולאווירה ביתית במשפחות המאמצות מקרב חברי לביא1
יסודי בקבוצת יבנה

כ 044 -תלמידי המועצה האזורית חבל יבנה וישובים סמוכים לומדים בביה"ס הוותיק שבקבוצת
יבנה 0 ,כיתות-אֵ ם מקבילות בכל שכבה ,וביום הראשון של שנת הלימודים הם פגשו חידוש גדול
בחצר ביה"ס :ברחבי הקמפוס הוקמו במהלך חופשת הקיץ  7פינות למידה והפעלה ,תחת
הכותרת" :חצר לימודית בנושא ספרות ילדים" 1לדוגמה :בפינה שנבנתה ע"פ משנתו של המחנך
יאנוש קורצ'אק ,שתיקרא "בימת דיון" ,הוצבה בימת נואמים ולידה ספסלים לקהל המאזינים,

חידוש בבית ספר-
 7פינות הפעלה

ושם תפעל מועצת התלמידים ,וילדים יישאו נאומים על דמויות עליהן למדו 1פינה שנייה תיקרא
"המטרייה הגדולה של אבא" ,על שם ספרו של לוין קיפניס ,ובה הותקנה מטרייה גדולה,
מתחתיה שלולית ,משחקי קפיצה ועוד 1ההקמה הפיזית היא סיומו של תהליך חשיבה ארוך
בחדר המורים ,בהובלתה של המנהלת רחל שפרון ,והמימון הגיע ממשרד החינוך והמועצה1
מזמו"ר בדרום הר חברון

חברי המזכירות המורחבת יצאו השבוע ל'טיול שנתי' :הישיבה התקופתית הוקדשה להכרת
שלושת המושבים השיתופיים שבדרום הר-חברון – בית יתיר ,כרמל ,מעון – המבקשים לחבור
לקיבוץ הדתי באפיקים משקיים ודמוגרפים 1במהלך הסיור נפגשנו עם אנשי המשק של שלושת
הישובים ,שמענו וראינו כיצד השפה בה הם דיברו ,והרוח שהביאו עמם ,הבהירו בצורה חד
משמעית שהאגודות השיתופיות בכל שלושת הישובים הם ָאחֵ ינּו לתנועה בלא מעט נקודות
משמעותיות :הרוח החלוצית ,הקשר לאדמה ולעבודת כפיים ,העקרונות השיתופיים ועוד 1מרגש
היה לשמוע את התודה הגדולה שמכירים המתיישבים לדוד (מושבניק) מבצרי מעין צורים,
שהוגדר על ידם כ"אבי ההתיישבות באזור ,ובעל זכויות רבות בכל דרום הר חברון" 1בסיום
הסיור ,לאחר ארוחת צהריים בבי"ס שדה בסוסיא ,התקבלה ברוב מוחלט ההצעה לצרף את
הישובים כ'עמיתים' בתנועה ,בהתאם להחלטת המועצה הכ"ח של התנועה 1במועצה הבאה של
תנועת הקיבוץ הדתי ,המתוכננת לתשע"ג (המזכירות המורחבת נתנה 'אור ירוק' לכינוסה),
נקיים בעז"ה הצבעה לקבלת היישובים הללו ,והישובים הנוספים שבחרו להצטרף לתנועה :ניר
עציון ,שדמות מחולה ובני דרום1
שבת שלום,
נחמיה רפל
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וחברי המזכירות הפעילה
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