ב"ה ,ט' חשון תשע"ג

שלום לכולם,
עצרת רבין – זוכרים את הרצח ,נאבקים על הדמוקרטיה
אנו מצטרפים וקוראים לחברים להצטרף לעצרת חינוכית-חברתית לציון  71שנים לרצח ראש הממשלה ושר
הביטחון יצחק רבין ז"ל ,המופקת השנה לראשונה לא ע"י 'מרכז רבין' אלא ע"י תנועות נוער וארגונים רבים (תנועת
דרור ישראל ,הנוער העובד והלומד ,המחנות העולים ,בני עקיבא ,בוגרי השומר הצעיר ,האיחוד החקלאי ,תנועת
הבונים דרור ,צעירים ממובילי המחאה החברתית ,המשמרת הצעירה  ,אנשי רוח שונים ועוד) .העצרת במתכונתה
החדשה תשים דגש על הדמוקרטיה ,תוך התייחסות להסתה שקדמה לרצח רבין ז"ל מחד גיסא ולמוקדים של פגיעה
בדמוקרטיה בחיי היומיום במדינת ישראל מאידך גיסא .לא ייקחו בה חלק פוליטיקאים מכהנים או מתמודדים
לכנסת ,ובין הדוברים יהיו :המשורר חיים גורי ,הרב בני לאו ,שרת החינוך לשעבר יולי תמיר ,העיתונאי נזיר מג'לי
והרב אבי גיסר .בין האמנים :יהודית רביץ ,שלמה בר ,אפרים שמיר ,יהודה קיסר ,שלומי סרנגה ונועם רותם.
העצרת תתקיים בתאריך העברי של רצח רבין – מוצאי שבת פרשת לך-לך ,21.7..2.72 ,בשעה  ,73:9.בכיכר רבין.
תוכנית עמיתי מחקר של המכון לחקר הקיבוץ הדתי – מחזור ב'
המחזור השני יוצא לדרך! עולם הקומונות ,חשיבות החקלאות במדינה ובעולם ,מעמד האישה בקבה"ד – בין
מציאות לחלום ,להיות דתי בקיבוץ הדתי – מה זה אומר? ,האמנם מודל החינוך הקיבוצי עדיין אקטואלי? – נושאים
אלו ועוד יידונו השנה על שולחנם של עמיתי המחקר .העמיתים ייפגשו עם דמויות מפתח בתנועה ובארץ ,ילמדו
יחדיו על הסוגיות השונות תוך מבט פנימי-תנועתי וחיצוני-לאומי וגלובלי ,ויגבשו דעות ,המלצות ורעיונות .העמיתים
יקבלו מלגה מכובדת ,וליווי מקצועי בכתיבת עבודתם האקדמאית במוסד בו הם לומדים .את המפגשים ינחה ד"ר
מיכאל בן-אדמון משדה אליהו .הפרויקט כולו מנוהל ע"י לימור ספראי ממעלה גלבוע ,והמעוניינים להגיש מועמדות
להצטרפות לתכנית מוזמנים להוריד טופס באתר האינטרנט התנועתי ולהגישו למכון.
ימי הכשרה לצוותי החינוך הבלתי-פורמאלי בקיבוץ הדתי
דיווח של רזי משני ימי ההכשרה לצוותי החינוך הבלתי פורמאליים בקיבוצים הדתיים" :המשתתפים שמעו על
חשיבותו של החינוך הבלתי פורמאלי ,פגשו את חבר קיבוץ חצרים וחתן פרס ישראל ,אהרון ידלין ,שסקר את
מערכות החינוך בארץ לאורך שנות קיומה של המדינה ,ועמד על האתגרים הגדולים העומדים בפני מחנכים ומערכות
החינוך בימינו :ריבוי עצום של תלמידים והתפוצצות ידע וטכנולוגיה .נוכחנו לדעת שחוק החינוך הממלכתי מעמיד
בראש מטרותיו לא את השגת הידע והקידום העצמי ,אלא את הערכים היהודיים והלאומיים כמו :חינוך לאהבת
האדם ,העם והארץ  /פיתוח כבוד לזכויות האדם ,לחירויות היסוד ולערכים דמוקרטיים  /לימוד תורת ישראל,
תולדות העם היהודי מורשת ישראל והמסורת היהודית  /טיפוח מעורבות ועוד .הרב אילעאי עופרן מקבוצת יבנה
חתם את ימי ההכשרה ודיבר על הצבת עוגנים בחינוך ליראת שמיים וקיום מצוות .בין השאר הבהיר שדרכנו הדתית
אינה פשרה בין ערכים ,אלא דרך של מתינות מתוך דבקות בכל חלקי התורה ,החמרות במצוות שבין אדם לחברו
וקיום חיים דתיים שאין בהם פער בין הדת למציאות .כמו כן עמד הרב אילעאי על הצורך לבטל את הדיכוטומיה
בין 'דתי' ל'חילוני' ,ולדבר על רצף – באופן כזה שכישלון במצווה מסוימת אינו מעיד על חילון אלא על כשל נקודתי".

ספר חדש לרב יהודה גלעד
בימים אלה ,בשנת העשרים לישיבת מעלה גלבוע של הקיבוץ הדתי ,יצא לאור ספרו של הרב יהודה גלעד – 'את קולך
שמעתי' ,ספר העוסק בשיח א-לוקים ואדם בספר בראשית ברוח הפשט ומדרשו .בספר תופסת מקום נרחב שאלת
המתח המתעורר לעיתים בין המוסר האנושי-הטבעי לבין הצו הא-לוקי והייעוד הישראלי .ערב לכבוד הוצאת הספר
ייערך בעז"ה ביום חמישי ט"ו כסלו ,בבית הכנסת 'ניצנים' בירושלים .עותק אחד של הספר יועבר ע"י מזכירות
הקבה"ד לכל קיבוץ .את הספר ניתן להשיג בחנויות ובישיבת מעלה גלבוע – ..0-207.172
שבת רבני הקבה"ד

בשבת שעברה – פרשת נח – קיימנו את השבת המסורתית לרבני הקבה"ד ולחברי המזכירות הפעילה,
והפעם בחדרי האירוח שבשדמות מחולה .קיימנו דיונים בנושאים שונים :ה"דתיות החדשה" ומשמעותה
לעניין הקליטה לקיבוץ ולמרחב החברתי-חינוכי; ההגדרה הערכית של הקהילה והקיבוץ גם בעידן של
שינוי ,ועל מה חשוב שתעמוד ההנהגה החברתית והרוחנית של היישוב .במפגש המסכם עלתה שוב תרומתו
של 'בנק הרעיונות' ,מפגש סגור של הרבנים שנועד לשיתוף פנימי בסוגיות וברעיונות לפעולה .יצאנו מהשבת
המוצלחת עם תחושה נפלאה :רבני הקיבוצים מהווים קבוצת איכות משמעותית ,ועלינו לשתף אותה
בהתחדשות הרעיונית ולחזק בכך גם את המרכיב הרעיוני בתנועה.
פורום מזכירים

עם תחילת השנה חזר פורום המזכירים לפעול (כינוס ראשון התקיים לפני החגים בעין צורים) .השבוע
התכנסנו במעלה גלבוע :סיירנו בקיבוץ ,שמענו מאביעד ספראי על פרוייקט "רוח שדה" – יוזמה חינוכית-
חקלאית-תיירותית חדשה ,וראינו בהדרכת מנהל הקהילה – דני תמרי (שדה אליהו) – את עבודות הפיתוח
בשכונה הקיבוצית החדשה (כ 71 -מגרשים בשלב זה) .המשכנו בדיון בנושא של אובדנות בקיבוצים :בררנו
מהי ההתייחסות הראויה של ההנהגה החברתית והחינוכית בקיבוץ כלפי האירועים הקשים ,והאם ניתן
לקבוע בזה מדיניות תנועתית .הדיון למרות הקושי והכאב ,היה חשוב ומעורר למחשבה ולהמשך פעולה
מתאימה .עסקנו גם במשמעויות השונות של סיום תפקיד מזכיר/מנהל קהילה ,וניסינו לנתח מקרים של
סיום והחלפה מסודרים ,לעומת סיום "משברי" .בסוף היום עמדנו על דוגמה אחת ,שהציג לנו יהושע מוזט
– מנהל הקהילה של שד"א – לבניית תכנית אסטרטגית לקיבוץ .נראה שפורום המזכירים מאפשר תמיכה
ולמידה ייחודיים ,וחשיבותו למזכירים הנושאים את עול ההנהגה על כתפיהם הינה רבה ומשמעותית.
הי דרומה לאילת!

בשיתוף פעולה עם "מפעלות הציונות הדתית" ו"מדרשת אל ארצי – אילת" ,אנחנו מציעים תנאים מיוחדים
למשפחות עם ילדים המעוניינות לצאת לחופשת חנוכה באילת .פרטים באתר האינטרנט של הקבה"ד,
ובקרוב על לוחות המודעות בקיבוצים.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

