ב"ה ,ב' חשון תשע"ג

שלום לכולם,

חודש הארגון בבני עקיבא ,ואצלנו!

מתכוננים לחודש ארגון –  – 1במסגרת מאמצי התנועה לטפח מנהיגות צעירה ,ובמסגרת רצוננו בחיזוק
וקידום הסניפים בקיבוצים ,יתקיימו שני מפגשי הכשרה למדריכי בנ"ע בקיבוצים לקראת חודש ארגון.
במפגשים תידון שאלת הנצח" :מה רוצים מאיתנו – נאמנות או מרד קדוש?!" ,המדריכים יעברו סדנאות
פדגוגיות ורעיוניות ,ויקבלו 'חוברת עזר למדריך' לחודש ארגון (בהפקת מדרשת תו"ע).
מתכוננים לחודש ארגון –  – 2כדי לסייע לסניפי בנ"ע בקבוצותינו בעבודתם החינוכית ,וכדי לתת גוון נוסף
משלנו לחודש הארגון ,מפיקה מדרשת תורה ועבודה זו השנה השלישית "חוברת עזר למדריך" .בחוברת
ימצאו המדריכים תכנים נוספים ודגשים מעניינים שכולם מוסיפים על התכנים המופצים ע"י בני עקיבא,
ברוח תורה ועבודה .בין השאר ,יוצעו למדריכים פעולות שבהן ילובן המפגש בין הערכים למציאות .החוברת
תופץ גם לסניפים "לא קיבוצניקים" שירצו בכך.
בנים וקליטה

השבוע התקיים בבית המדרש של קיבוץ עין צורים יום עיון בנושא קליטת בנים .השתתפו בו כ 07 -חברים
מכל קיבוצינו ,ולראשונה גם נציגים מהמושבים השיתופיים יונתן ,כרמל ומעון .שרגא וילק (משואות יצחק)
מרכז המחלקה לצמיחה דמוגרפית ,פתח את היום ובהמשך נכנסו המשתתפים לעומק העניינים דרך הצגת
מודל בסיסי לקליטה (רזי בן יעקב) ,שיחה מעניינת אודות הצורך בקליטה ולא רק של בני ובנות הקיבוץ (נח
חיות) ,ובסוגיות שונות שהועלו – האם לתת לבנים הנקלטים עדיפות ו/או זכויות יתר? כיצד להתמודד
בסוגיית הקליטה עם המגוון הדתי של הבנים? כיצד יוצרים ציבור חברים פתוח לקליטה? מה עושים כאשר
משפחה נקלטת צריכה שיפור דיור ומעכבת בכך את שיפור דיור החברים? ועוד ועוד כהנה וכהנה .למרות
השוני הגדול והייחודיות של כל קיבוץ בנושא הקליטה ,ניכר המכנה המשותף הרחב והגורף – ההבנה
שקליטה ,ובתוכה קליטת בנים ,היא חובה קיומית ,אסטרטגית ומוסרית ,שעל הקיבוץ להשקיע בה
מאמצים ומשאבים .בהמשך השנה תפעל המחלקה בשיתוף עם הקיבוצים לליבון הסוגיות שעלו .תודה לעין
צורים על האירוח היפה והמושקע ,תודה לבאים ,ותודה גדולה לשרגא ולצוות שגיבש יחד עימו את התכנית.
הנצחת ד"ר יוסף בורג

השבוע הובא לידי גמר פרוייקט הנצחתו של ד'ר יוסף בורג ז"ל בשכונת משכנות האומה בירושלים ,קרוב
מאוד לבנייני האומה ,לכנסת ישראל וביהמ"ש העליון .דוד הדרי ,סגן ראש העיר ירושלים ויו"ר סיעת
המפד"ל-איחוד לאומי כותב " :אני שמח כי תוצאות עבודה של שנים רבות הניבו הנצחה בירושלים של אחד
מראשי הציונות הדתית בארץ מאז ומעולם" .בקרוב יונצח גם זבולון המר ז"ל ברחוב הסמוך לרחוב בורג.

תקציבים מאושרים

השבוע נתבשרנו על אישורם של שלושה תקציבים משמעותיים :הנהלת קק"ל אישרה את הסכום הדרוש
להתקנת מעגל תנועה בכניסה לניר עציון וימין אורד ,ובאמצעותו אנו מקווים לפתור את בעיית הבטיחות
לנכנסים וליוצאים; עוד אושר בקק"ל הסכום הדרוש להקמת גן הזיכרון במרומי ראש צורים ,בו יונצח
פועלם של אנשי קיבוץ עין צורים שהקימו על אותו ההר ב 6491 -את ביתם; במשרד ראש הממשלה אושר
תקציב משמעותי לפיתוח אתר מגדל המים ולהקמת אולם המורשת והזיכרון לאנשי בארות יצחק שבנגב.
הדרך עד למימוש הסכומים היא ,כידוע ,ארוכה וקשה ,אך אנו שייכים ל'עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה'.
שבת רבני הקבה"ד

בהתאם למסורת ,השבת – פרשת נח – ישבתו רוב רבני הקבה"ד עם משפחותיהם בשדמות מחולה .בשבת זו
נשתדל לעסוק בשאלות שונות המצויות בעולמם של הקיבוצים והתנועה ,מתוך נקודת המבט של הרבנים
וחברי המזכ"פ המלווים את השבת .סוגיות כמו חילון ו"דתיות חדשה" בקיבוצים ובחברה הכללית – איך
זה משפיע עלינו וכיצד להגיב? נדון בסוגיות שמעלה האורתודוכסיה המודרנית ובשאלת הזהות הערכית
בקיבוץ\ביישוב .במהלך השבת ננסה להכיר קצת את היישוב שדמות מחולה והקבוצה השיתופית בתוכו
המצטרפת לקבה"ד ,ונאפשר להם להכיר קצת אותנו .חלק חשוב מהשבת הוא המפגש של הרבנים ובני
משפחותיהם עם עמיתיהם ,לשיחות אישיות על המכלול הייחודי של עיסוקי הרב בקיבוץ .מתוך ניסיוננו
למדנו ששבת כ זו היא בעלת ערך וטעם ,וחשובה לרבנים ולתנועה ,ובעז"ה נעשה ונצליח.
יום הכנה לגיוס

השבוע הדרימה מחלקת הבטחון לבית הספר בקבוצת יבנה ,להעברת 'יום הכוונה לקראת שרות משמעותי'
לתלמידי כיתות יא-יב .קדמו ליום זה תיאומים ושיחות עם צוות המחנכים ,וכלקח מהעבר נוספו גם
פגישות עם רכז מסלול היג"ל  -דוד גדיש ,ועם עמותת 'לוטם' .את היום ליווה הפסיכולוג בנייה אמיד,
העובד איתנו כבר שנה שלישית וזוכה להצלחה גדולה .שוחחנו על מסלולי הבחירה השונים ,סיפקנו מידע
לגבי הגיוס לצה"ל ,ועסקנו גם בהכנה מנטאלית לגיוס .שרה עברון ,מנהלת בית הספר ,אמרה" :אנו
מחנכים ומכוונים את התלמידים לפרוץ את דרכם וליזום כפי שמצופה מנוח ובניו בתיבה .אל תחכה שיעשו
בשבילך ,אלא שאל את עצמך מה אתה עושה על מנת לתרום ולמצות את יכולותיך במסלולים השונים".
יצאנו מהמפגש עם התלמידים והצוות שבעי רצון וגאים.
פורום רכזי חינוך ושק"ד

פורום רכזי החינוך הצפוני חידש השבוע את המפגשים עם מנהלי ביה"ס שק"ד יסודי ושק"ד דרכא – העל
יסודי – מלכה פווה ובועז שוורץ .המפגשים יעסקו בנושאים הרלוונטיים למערכות הבלתי פורמאליות
ולבית הספר ,ויאפשרו לקיים שיח פורה ברוח הקיבוץ הדתי הרואה בחינוך "בניין אחד ושלם ,המורכב
מחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי" .השיח יאפשר גם תאום ציפיות ופעילויות הנוגעות לשתי המערכות.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

