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"ברוך  ...שכוחו וגבורתו מלא עולם"

"יהדות ודמוקרטיה"

סוגיות רבות עולות מדי חודש בחודשו וקורעות מבפנים את החברה הישראלית .מקורן של רבות
מהסוגיות הללו נמצא במתח בין שתי מערכות חוקים – הדמוקרטית והיהודית-הלכתית .האם
באמת יש מתח בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית? האם באמת הדברים עומדים משני צידי
המתרס ומנסים להתאחות ללא יכולת?! אנו משוכנעים שלא .אבל זה לא מספיק וצריך גם
להסביר את מקורו של שכנוע זה  ...בעוד שבוע וחצי יצאו בני ובנות כיתות י"א של הקיבוץ הדתי
למסע "יהדות ודמוקרטיה" .במסע ייחשפו לזוויות ראייה שונות של שאלה מרכזית זו :חברי
קיבוץ פלך ,המורכב מבוגרי השומר הצעיר ,יארחו אותנו בבתיהם לליבון שאלות כמו גיור ,תורת
המלך ,סירוב פקודה ,הון-שלטון ,ציות לרבנים ,התנתקות ועוד .מנהיג הקן הערבי בטמרה יספר
לנו מדוע הוא מעודד את חניכיו להתנדב לשירות אזרחי ,למרות שהביוב של טמרה ממשיך
לזרום ברחובות ,והוא ישאל את המשתתפים כמה שאלות נוקבות על יחסה של החברה
הישראלית לאזרחי ישראל הערבים .מזכיר קיבוץ אור הגנוז ,קיבוץ חרדי במרומי הגליל
המתבסס על תורת הרב אשלג ,יציג למשתתפים תפיסת עולם שאינה מכירה את המילה
דמוקרטיה אך בהחלט חיה את העיקרון ההלכתי "יחיד ורבים – הלכה כרבים" .הוא גם יסביר
את תפיסת עולמו באשר לשוויון בין גברים לנשים ואת תחושתו ורצונו להיות שליח ומגדלור
לחברה הישראלית .לאחר סערת הרגשות שיעוררו המפגשים נתכנס בקיבוץ לביא לשבת מרתקת
בה ננסה לאסוף את כל הזוויות וללמוד מה יש לנו ,אנשי תורה ועבודה ,לומר בנושא.

"מיליוני אנשים לבד"

בחמשוש שעבר ניסו בני ובנות כיתות י' מתנועת הקיבוץ הדתי לבחון את היחס בין הפרט לכלל,
וחיפשו את נקודת האיזון הרצויה בחברה אנושית-יהודית-מודרנית .בסמינר נבדק היחס בין
הפרט לכלל דרך שלוש זוויות מבט :תרבות ,כלכלה ,סביבה .בני הנוער התנסו בריקודי עם שיש
בהם מעגלים וחוויה משותפת ,כמענה לתרבות הריקודים האינדיבידואליסטית שהולכת
ומחלחלת גם לשמחות בעולם הדתי .הם למדו על יתרונותיהן וחסרונותיהן של הרשתות
החברתיות ,נחשפו למושגי יסוד בתחום הכלכלה ,בדקו את תרבות הצריכה ,ולמדו על המניעים
לשמור על הסביבה .הסמינר הסתיים בלימוד מקורות יהודיים על אחריות אישית וציבורית דרך
דמותו של האדמו"ר החלוץ ,שהציב מגדלור חברתי עבור כולנו בדמותה של "עדת בחירים",
שחייה חיי שיתוף ,בנויים על תקנון מחייב.

חנוך פלסר – מורה מצטיין ,מחנך למופת

מינהל החינוך הדתי העניק תעודות הערכה ל 011 -מורים מרחבי הארץ ,וביניהם :חנוך פלסר
משדה אליהו .בתעודה נכתב בין השאר" :חנוך ,מורה ותיק ומוערך ,מלמד מזה עשרות שנים
בבית ספר שק"ד בשדה אליהו .מחנך מחזורים רבים של תלמידים ,ומטמיע בהם אהבת התורה
העם והארץ .חנוך עוסק כל העת בהוראת התנ"ך ,כאשר את שיטת ההוראה הייחודית שלו
מאפיינת חשיבה מקורית וחווייתית .חנוך מנצל כל הזדמנות לצאת לשטח ,ולהשתמש במחסן
תחפושות עשיר מקיבוץ שדה אליהו בכדי להעמיד מופעים מקומיים עם רמיזות אקטואליות.
בכיתה משתדל חנוך להביא את הצד האישי והחווייתי על ידי מטלות כתיבת חיבורים על
אירועי התנ"ך מנקודות מבט ייחודיות .חנוך רואה ערך בחיבור התלמידים לעבודת האדמה

חיבור לעבודת
האדמה ולאנשים
מהסביבה

ובחיבור לאנשים מהסביבה – קיבוצים ומושבים – בעזרה ממשית בעבודתם תוך היכרות עם
סיפור חייהם .מוסיף בועז שוורץ ,מנהל בית הספר" :חנוך מכהן כסגן מנהל בבית הספר,
ומבחינתי הוא הדמות האמיתית של 'תלמיד חכם' .מצד אחד הוא מביא איתו לעבודה המון
חוכמה וניסיון חיים ,ומצד שני הוא פתוח להקשיב בצניעות ולהכיל רעיונות ותוכניות חדשות".
חנוך ,יישר חילך לאורייתא!

כנס "כל כבודה" מתקרב ובא

נשות הקיבוץ הדתי מוזמנות לעסוק בהיבטים שונים – בריאותיים ,חברתיים ,דתיים – של גוף
ונשיות .חברות ותושבות ,צעירות ומבוגרות ,בקרוב תקבלו הזמנה לביתכן ,ובינתיים אנו
מבקשים שתרשמו ותשמרו את התאריך :יום שלישי ,כ"ה בשבט ,2.5 ,במרכז יעקב הרצוג
בעין צורים .נושא הכנס ,והניסיון לגעת בנושאים ובמצבים מגוונים בצורה מקיפה וגם
אינטימית ,הובילו אותנו לתכנון הרבה סדנאות ,מפגשים ושיעורים – והכל למענכן .עם זאת,
כדי שלא ייווצר מצב שבו מרצות מגיעות לשווא – אנא ,בחרו והירשמו בהקדם! אל תחמיצו את
ההזדמנות להתחבר לעצמכן ולהיפתח למּודעות ולידע נוספים במסגרת החמימה של נשות

למענכן  -הרבה
סדנאות ,מפגשים
ושיעורים

הקיבוץ הדתי.
"קיבוצניקים למען החברה"

בתום שנה ראשונה של פעילות "קיבוצניקים למען החברה" ,מיזם של התק"צ ,נפגשה
המזכירות הפעילה עם ערן שחר (פלמחים) ,המרכז ומפעיל את רשת המתנדבים בקיבוצים ,כדי
לבחון את העשייה ולשרטט תוכניות להמשך .כיום רשומים במאגר כ 0,311 -מתנדבים ,אך ערן
מעריך שבקיבוצים יש לפחות  01,111מתנדבים ,ולדעתנו המספר גדול בהרבה .באמצעות הרשת
מורחבת העשייה בתחומי התנדבות שונים ,חלקם נעשים מתוך הבית בקיבוץ ,חלקם ביציאה
מהקיבוץ לערים הסמוכות ,וחלקם אף מעבר לים .מקום מיוחד הוקדש להשלמת הפיילוט עם
"פעמונים" :התברר הצורך בסיוע מקצועי לשליטה על התקציב האישי ,גם בקיבוצים וגם מחוץ
להם ,ולאו דווקא לבעלי חובות .לדעת מנהלי הקהילות בתנועה הקיבוצית יש כ  0,111 -משפחות
בקיבוצים הזקוקות להדרכה בתחום התקציב המשפחתי .בדיון עלתה שאלת היקף מעורבותם
של חברי הקבה"ד ברשת המתנדבים ,וכן נדונו סוגיות התקשורת והפצת המידע ,הצטרפות
למיזם "לקט ישראל" ,ועוד.
שבת שלום
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נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

נשלח בעיצומו טיול חורף של חברי קבוצת יבנה

רשומים 0,311
מתנדבים
המספר גדול בהרבה

