ב"ה כ"ה תשרי ,תשע"ג
א

שלום לכולם,

שלום לכולם,

"בית גבריאל"

בהושענא רבה התכנס ב"בית גבריאל" ,הסמוך לצמח ,צוות הקרקעות של התנועות הקיבוציות
לדיון חירום על הגזרות האחרונות של מינהל מקרקעי ישראל .הבית הנפלא ,הנוף הנהדר
והאווירה הקסומה שיוצרת הכנרת לא טשטשו את חומרת העדויות על הקשיים שמערימים אנשי
מינהל מקרקעי ישראל .חשוב לדעת שבפועל לא ניתנים כיום היתרי בנייה לכל הקיבוצים במדינת
ישראל ,הקפאת בנייה של ממש ,שהוגדרה ע"י זאב (ולוולה) שור ,מזכיר התק"צ ,כגרועה יותר
מ"הספר הלבן" המנדטורי .בדיון הושמעו הערכות שונות על מקורה של ההוראה ,ועל הדרכים
להתמודד עימה .בין השאר הוחלט לצאת במסע הסברה גדול ומקיף ,גם כלפי פנים – דהיינו:
הסברה מקיפה לחברי הקיבוצים על מהות המאבק ,וגם כלפי חוץ – דהיינו :הסברה לציבור

מאבק נגד
הקפאת בנייה של
ממש

הרחב ולמקבלי ההחלטות על משמעותה והשלכותיה של מדיניות מינהל מקרקעי ישראל.
יום כיפור בישיבת עין צורים

ארבע שנים לאחר סגירתה ,נמשכת המסורת של עריכת תפילות יום הכיפורים בישיבת הקיבוץ
הדתי בעין צורים .השנה התכנסו מעל  022איש בבית המדרש של הישיבה לתפילה ייחודית על פי
מיטב המסורת שהתפתחה בישיבה' .קהילת יום כיפור' של הישיבה כוללת בוגרים רבים
ומשפחותיהם; חברים ותושבים מעין צורים; לומדי בית המדרש של בוגרי הישיבה בירושלים;
ומתפללים נוספים שאווירת יום הכיפורים בישיבה קרובה לליבם .לאחר התפילה נערכו אל תוך
הלילה שיעורים של ר"מים ובוגרים .התכנסות זו מתוספת לפעילויות של בוגרי הישיבה :קרן
לעזרה הדדית ,הוצאת ספרים ובית מדרש לבוגרים.

'קהילת יום כיפור'
 011איש

ימי הכשרה לצוותי החינוך הבלתי-פורמאלי

השבוע ,עם תחילת שנת הפעילות של החינוך החברתי והמשלים ,התקיימו במבנה ישיבת הקיבוץ
הדתי בעין צורים שני ימי הכשרה לצוותי החינוך בקיבוצים ,במהלכם הוכשרו לתפקידם
המדריכים והמדריכות ממרבית קיבוצי התנועה .יומיים אלה מהווים מעין 'עמדת טעינה
והתנעה' ,שבמאה ה – 02-בה כמעט ואין מקצוע שאינו מחייב הכשרה מקדימה – אין עוררין על
נחיצותם .במהלך היומיים בחרו להם המשתלמים את הסדנאות החשובות בעיניהם מתוך היצע
רחב שכלל כ 02 -יחידות תוכן .ההכשרה התמקדה בתכנים פדגוגיים ומתודיים בסיסיים ,ורק
מיעוטה עסק בשאלות של זהות ותוכן רעיוני .כ 222 -מדריכים ומדריכות השתתפו בפרויקט
החדש והניסיוני ,ואנו שוקלים לפתוח אותו בעתיד גם לצוותי חינוך בלתי פורמאלי שמחוץ
לתנועה ,כך ש"מציון תצא תורה" ו"אור חדש על ציון יאיר" .הצלחתם של ימי ההכשרה נבעה לא
מעט תודות לסיוע מלא של מרכז יעקב הרצוג ,ובמיוחד של העומד בראשו – נח חיות ,ועל כך
תודתנו!

השתתפות של 011
מדריכים ומדריכות

בחירות מוקדמות

לאחר סגירת הגיליון ,ביום חמישי אחה"צ ,אמורה הוועדה הרעיונית-מדינית לקיים ישיבה
נוספת ,בהשתתפות הרב פרופ' השר דניאל הרשקוביץ .על שולחן הוועדה יונחו עדכוני לוח זמנים
מוועדת המיפקד של "הבית היהודי" ,ונתונים משיעור ההצבעה בקיבוצינו ,והיא תנסה לגבש
עמדה לקראת הבחירות המוקדמות שתהיינה בעוד כחודש .התחזית המוקדמת דיברה על כ-
 00,222מתפקדים ,ובפועל התפקדו בכל הארץ כ 00,222 -איש ,מתוכם  2,602מתפקדים
מקיבוצינו (לפני הדיון בערעורים) המתחלקים כדלקמן:

עדכון לוח זמנים
ושיעורי ההצבעה
בקיבוצים

פורום רכזי החינוך חידש את פעילותו

לאחר פגרת הקיץ חידש פורום רכזי החינוך את פעילותו ונפגש בעין צורים .לפורום הצטרפו
מספר רכזי חינוך טריים (עלומים ,סעד ,טירת צבי ,מעלה גלבוע ,מירב) הפועלים לצד רכזים
הממשיכים בתפקידם .הפסיכולוגית מרים שפירא ממשיכה להנחות את רכזי החינוך זו השנה
השלישית .את המפגש הראשון פתח זיו כרמל ,רכז החינוך החדש של התנועה ,שבחר לייחד את
דבריו לרב אברהם יהושע השל ולמושג הפליאה בהקשר החינוכי-אמוני .הרכזים הביאו איתם
את אסיף הקיץ – עיסוק בשאלות חינוכיות 'בוערות' ,לצד ההכרה בתרומתו של הפורום
גם בהובלת דרך חינוכית תנועתית וגם בשותפות ביוזמות ופרוייקטים תנועתיים דוגמת מועצת
החינוך .הפורום ייפגש בעז"ה אחת לחודש ,וידלג מבסיס האם – בארות יצחק ,גם לקיבוצים
נוספים ,על מנת להכיר מערכות חינוך שונות ,ולחזק את הקשר בין רכז החינוך למנהל הקהילה.

הפורום חזר
לפעילות לאחר
חופשת הקיץ

שבתות עיון וחורף

שבתות "עיון ונופש" שמארגנת מזכירות הקיבוץ הדתי התקבלו באהדה רבה ,ולשמחתנו/צערנו
עלינו להודיע שההרשמה לשבתות ב"בית שמואל" שבירושלים וב"כפר הנופש" שבקיבוץ קלי"ה
הסתיימה .כל החדרים תפוסים .בשתי השבתות שבמלון "שיר למעלות" שבמעלות ישנם עדיין
מספר מקומות פנויים ,ונשמח למלא בהקדם גם אותם .תודה וברכת להתראות לנרשמים,
והמלצה למעוניינים – הזדרזו ,כי כל הקודם זוכה!

חורף גשום ומבורך
שבת שלום,
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

רק לשבתות
במעלות יש עדיין
מספר חדרים פנויים

