ב"ה ,י"ח אדר תשע"ג

שלום לכולם,

קהילה נגישה

"על שלושה דברים העולם עומד :על התורה ,על העבודה ועל גמילות חסדים" .חניכי מכינת יונתן שבעלומים חרטו
על דגלם את שלושת המרכיבים אותם מפרטת משנת אבות ,ואם בשגרת המכינה מוקדש עיקר זמנם ללימוד תורה
ולעבודה במשק ,הרי שפורים זימן להם גמילות חסדים ענקית ,שבעקבותיה קיבלו מכתב תודה:
לכל גרעין יהונתן מקיבוץ עלומים והחבר יאיר נוי ,מרגע שנולד חזון ,ועד הרגע שהוא יוצא לפועל  -יכולים
לחלוף עידן ועידנים .גם החזון הצנוע שלנו היה משתרך עוד זמן רב לולא אותם יחידי סגולה שאינם מהססים
לפתוח את הלב ,ולהושיט יד להגשמת דברים גדולים  ...אנו רוצים להודות לכם על נדיבותכם הרבה ועל
תרומתכם החשובה .בלעדיכם מסיבת פורים לאנשים עם צרכים מיוחדים לא היתה מוצלחת .תודה רבה ומיוחדת
ליאיר נוי על הליווי הצמוד במשך שש השנים האחרונות  ...אתי ,לילך ויעקב ,מתנדבי קהילה נגישה שדרות.

שדות נגב

נשיא המדינה התארח במועצה האזורית "שדות נגב" ,שבתחומה קיבוצינו סעד ועלומים .קדמה לביקור "פגישת
היכרות" של צביקי פורת ונחמיה רפל עם ראש המועצה הנבחר ,מר תמיר עידאן ,שעיקרה נסב על הקשיים
והאתגרים הנובעים מחילופי הגברי בראשות המועצה .במהלך הפגישה הארכנו בתוכניות הפיתוח של מערכת החינוך
תוך הדגשת מרכזיותו של בית הספר דע"ת שבסעד .בלו"ז של הנשיא לא הצלחנו לכלול ביקור בקיבוצינו ,ובאתרים
"מעוז מול עזה" ו"בארות יצחק שבנגב" ,אך במהלך הסעודה ב"חצר של אורה" בכפר מימון העברנו לידיו הנרגשות
של הנשיא עותק מהספר "צבע אדום" ,עם הקדשה אישית של המחברת ,הסופרת אסתר מרכוס מקיבוץ עלומים.
השקת הספר "ביריה שלנו"

חברים משכבר הימים ,שנטלו לפני עשרות שנים חלק פעיל במאבק על ביריה ובהחזקתה כאחד מקיבוצי תנועת
הקיבוץ הדתי ,התכנסו בנחלים לע רב חגיגי בו הושק הספר "ביריה שלנו" .עמיחי אביעד (משואות יצחק) ,יו"ר
עמותת ביריה ,אירגן את המפגש המוצלח והעניק עותק מהספר לכל אחד מגיבוריו .שמענו ברכות מהשותפים
לשימור מצודת ביריה והנחלת מורשתה – זבולון אורלב ,לשעבר יו"ר השדולה בכנסת לשימור אתרי מורשת; עמרי
שלמון ,מנכ"ל העמותה לשימור אתרי מורשת בישראל; נחמיה רפל ,מזכ"ל הקבה"ד; דני הירשברג ,מזכ"ל בני
עקיבא ובהמשך המפגש עלה לבמה נחום ברוכי ,כותב הספר ,ותיאר בקצרה את השתלשלות הסיפור של ביריה
שנהפך למיתוס גבורה עליו מתחנכים דורות .המעוניינים בספר מוזמנים לפנות למזכירות הקבה"ד.
שרים הלל לתנועה

גם השנה ישירו סניפי בנ"ע בקיבוצים שיר הלל לתנועה .יום הפעילות יכלול  3תחרויות סניפיות – "מרוץ קיבוצי"
לשבטי נבטים-ניצנים-מעלות; "חידון ידיעת הקיבוץ הדתי" לשבטי מעפילים-הרא"ה-נאמן; ו"פזמונסניף" לכל
הסניף .האירוע יתקיים באסרו חג פסח ,כ"ב בניסן ,4.2 ,בכפר עציון ,לכבוד  07שנה להתיישבות החלוצית בהרי
עציון .צוותי ההדרכה יקבלו בימים הקרובים חוברות תוכן לקראת האירוע.

שולחן צמ"ד

בבית צוותא בקיבוץ בארות יצחק התקיים הכינוס הרבעוני של רכזי צמ"ד (צמיחה דמוגרפית) בקיבוץ הדתי81 .
חברים/ות מ 9 -קיבוצים ומושבים שיתופיים ,אירחו – בהנהגתו של שרגא וילק (משואות יצחק) ,מנהל המחלקה
לצמ"ד בתנועה – את מאמני 'תו"ת תקשורת' ,המתמחים בסוגיות שיווק ,מיתוג ותקשורת אפקטיבית .בין הנושאים
שעלו היו :שיווק עצמי כמפתח להצלחה וניתוח הדרך להעברת מסרים בצורה אפקטיבית לקהל יעד בעל 'סגנונות
תקשורת' שונים .ההרצאות והסדנאות היו מעניינות ומאתגרות והשאירו הרבה טעם של עוד .תודה לנורית ולקיבוץ
בארות יצחק על האירוח והדאגה לכל הפרטים .ומוסיף שרגא" :זה המקום להזכיר ששולחן עמיתי צמ"ד מתכנס
פעם ברבעון במטרה להקנות כלים לעוסקים בתחום הצמ"ד והקליטה .נשמח להרחיב את מעגל המשתתפים".
טורניר הכדורסל המסורתי

סנסציה בתנועה! בני התיכון מהקיבוץ הכי דרומי קמו מהקרשים ,עלו מספסלי המחליפים וקטפו ב'נוק אאוט'
מרשים את גביע התנועה לשנת תשע"ג! כבוד גדול לקיבוץ עלומים וברכות לזוכים .גם בשאר הטורנירים ניצחו
קבוצות יקרות :את גביע התנועה לבנות-תיכון השיגו בנות שלוחות .גביע התנועה לבנים-חטיבה הובל אחר כבוד
לנבחרת לביא ,ובגביע התנועה לבנות-חטיבה זכתה נבחרת שדה אליהו .הטורניר נערך בשושן פורים והתקיים השנה
ב'ספורטק' בחולון .האווירה ספו רטיבית ,כתמיד ,היתה איתנה ומרשימה (למעט העובדה המצערת משהו של
קבוצות שמפסידות והולכות הביתה לפני תום התחרויות וחלוקת הגביעים) .בשנה הבאה ,אם לא יהיו שינויים
מהותיים ,יתקיים הטורניר בעז"ה באולמות משחק במכון ווינגייט.
צוות היגוי – לקראת מועצת חינוך

השבוע נפגשו בבארות יצחק כ 33 -מאנשי הקבה"ד ,במסגרת 'צוות ההיגוי למועצת החינוך' (המועצה הכ"ט של
התנועה שתתקיים בעז"ה בימים שני ושלישי ,י"ח-י"ט סיוון 40-41.3 ,בסעד – שימרו את התאריך) .בפגישה קיימנו
תיאום ציפיות ובירור על הכותרת ונושאי התוכן של המועצה ,דיברנו על חיבור אנשים וקבוצות מתוך הקבה"ד
ומחוץ לו  ,שחשוב לנו לשתף במועצה (למשל :נציגות נוער וצעירים ,הורים ושותפים במוסדות החינוך השונים שלנו)
וחשבנו על רעיונות ודרכים לגיוסם ושיתופם .חברי ועדת ההיגוי נרתמו ברצינות ובאחריות וישמשו בעז"ה שגרירי
המועצה בקיבוצים ובמוסדות החינוך .במפגש הבא של ועדת ההיגוי שיתקיים בעז"ה בראש חודש ניסן  ,84.3נבצע
סימולציה של המתודה בה נשתמש במועצה – 'המרחב הפתוח' ,מתוך ציפייה שהתוצרים שיועלו במפגש זה יציפו את
תחומי העניין והתוכן העיקריים שבהם תעסוק המועצה .תהליך ההכנה והתוצרים מכוונים בסופו של דבר גם
ובעיקר ליצירת יוזמות מעשיות חדשות בתחומי החינוך השונים ,כגון :יוזמה לקידום תכניות חינוכיות חדשות,
יוזמה להקמת מסגרות חינוכיות חדשות ,והקמת מוסדות להכשרת כוח-אדם בתחום החינוך והמעורבות החברתית.
ארץ ישראל יפה וגם פורחת

"תפקחו את העיניים תסתכלו סביב ,פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב" – היא יפה במרחבים הפורחים בשלל צבעים,
והיא יפה בפרח בודד בגינה הביתית; היא משגעת במשטחים אדומים ,והיא מחייכת בפרח יחיד הגאה בצבעיו; היא
מדהימה בגבעה מעוטרת בצהוב ,והיא קורנת בשיח שכולו סגול ולבן; היא קורצת מאחורי סלע חשוף בהרי הגליל,
נודה לָך
והיא מכריחה אותך לעצור בשולי השדות שבדרום; בקיצור ,תפקחו את העיניים ותגלו כמה היא נהדרת! " ֶ
ה' אֹ-לקינּו עַ ל ֶש ִהנחַ ל ָּת לַאֲ בותינּו אֶ ֶרץ חֶ מ ָּדה טובָּ ה ּורחָּ בָּ ה".

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

