ב"ה ,ט"ו אייר תשע"ג

שלום לכולם,

לקראת המועצה

בעז"ה ,בעוד חודש תתכנס מועצת החינוך בסעד ,וההכנות בעיצומן! לשמחתנו ,בקיבוצים אחדים כבר
מתקיימים דיונים בפורומים רחבים ומגוונים .מצאנו לנכון להביא חלק מהדיווח של גלילה יעקובס מקיבוץ
לביא המובילה שם את הצוות:
מכל הדיונים מה יצא לכדי עשייה?
 .1בשבוע הבא ערב "קפה מועדון" בנושא "מה העבודה הזאת לכם?" הערב ייפתח בסרט קצר שהפקנו
משאלות שליקטנו ממספר בני משק בגילאים שונים על נושא החינוך לעבודה .אח"כ יתקיים דיון סביב
ארבע שאלות עיקריות.
 .2שבוע לאחר מכן "קפה מועדון" בנושא "דרכנו הדתית" .בערב זה יתקיימו דיונים ב  8-7קבוצות סביב
שאלות ממוקדות יותר .לכל קבוצת דיון יש מנחה ,ושני דוברים פותחים.
 .3לשבועות יצא בעז"ה "אצלנו חינוכי" – עלון שיוקדש כולו לנושא .גם בזה נעשית עבודה רחבה מאוד.
 .4בכל שבוע ,ב"דף השבוע" ,יוצא דף מצורף שמביא לקט מתוך מאמרים ,שאלות ,ציטוטים וכו' .כל
שבוע מתמקד בתת נושא אחר.
 .5נקבע תאריך לאסיפה בה בנוסף לבחירת הצירים יתקיים דיון לקראת המועצה אם ומה להביא.
 .6שיווק :על קיר בחד"א מופיעים ציטוטים רבים סביב הנושא השבועי ,טריגר לקראת  ...לתאי החברים
חילקנו הזמנות "מושקעות".
סביב העלון ,הצוותים שהוקמו ,המנחים השונים והסרט ,מגוייסים לעניין כבר היום חברים רבים ואנו מקבלים הדים
יום יום.
נילי בן-ארי (טירת צבי) קיבלה את הדיווח ,ומיד הגיבה " :מעורר השתאות וקנאה"! אנחנו מסכימים!
פרסומים

במשרדי התנועה התכנס השבוע צוות מיוחד לדיון ביוזמה להוציא לאור הרצאות ,מחקרים ועבודות שונות
העוסקות בקיבוץ הדתי – משנתו ,עברו ואורחות חייו .הרעיון עלה בימי העיון שהתקיימו בעלומים ,גם
השנה וגם בשנה שעברה ,ביום עלייתה של בארות יצחק להתיישבות בנגב .במהלך ימי העיון ניתנו הרצאות
חשובות – כדוגמת הרצאתו של ד"ר צביקה צמרת על יחסו של בן-גוריון לקיבוץ הדתי ,הרצאתו של יוחנן
בן-יעקב על התהוות המושג 'תורה ועבודה' והגשמתו בחיי המעשה ,והרצאתו של רמי חרובי על המחלוקת
סביב הענקת 'נס הקוממיות' – ולדעתנו כדאי וראוי להדפיסן ,להפיצן ולשומרן .סוכם לרכז את הביצוע
ב"בארות בנגב – מרכז המורשת וההדרכה" ,בהובלתה של שרית יודקה-אוקון (עלומים).

אם תרצו אין זו אגדה

ביום א' האחרון התכנסו בהר הרצל בני ובנות שנת השרות של הקיבוץ הדתי במסלול היג"ל ,יחד עם עוד כ-
 1,055שינשינים ממגוון תנועות ,במטרה לציין יחדיו את יום הולדתו של הרצל (י' באייר תר"כ –  2במאי
 .)1685מדווח זיו כרמל (מרכז מחלקות חינוך וביטחון ,טירת צבי) :בחלקו הראשון של היום נפגשו
הי" גמלים עם דמויות שונות המבטאות את רוח חזונו של הרצל ואת המשפט האלמותי" :אם תרצו אין זו
אגדה" .בחלק השני התכנסו כולם במלון רמדה ,למפגן של עוצמה שמחה ושירים .אמנים שונים הלהיבו את
הנוער והרימו את כולם על הכסאות .עם סיום ההתכנסות המשכנו בתוכנית משלנו :סיירנו בעקבות יהושע
כהן והרוזן ברנדוט ברחובות ירושלים ,בהדרכת עופר רגב ,וקינחנו בשיחה עם יובל פרגון בקיבוץ העירוני
'ראשית' שבקרית מנחם .יצאנו מחוזקים בתחושה שאם מכוונים גבוה ניתן להגשים חלומות ואגדות.

פורום רכזי חינוך

הפורום הצפין הפעם לקיבוץ מירב ,במטרה ברורה לחבר ולהתחבר ,ולהכיר טוב יותר את מערכת החינוך
ואוויר הפסגות של מירב .מיכל דוכן ,רכזת החינוך המקומית ,קידמה את פנינו וערכה לנו סיור מודרך
בקיבוץ .פתחנו את הבוקר בשיחה עם הרב איתן צוקר ,שהציג את תפיסת החינוך של קהילת מירב .את רוב
היום הקדשנו – בהנחייתה של מרים שפירא – לשיח והכנות לקראת מועצת החינוך .רכזי החינוך שיתפו את
עמיתיהם בתהליכים המשמעותיים שהתחילו בקיבוציהם ,ובנוסף קיימנו תהליך קצר לגיבוש יוזמה
למועצה מטעם פורום רכזי חינוך .המסמך יגובש וינוסח ,ויועבר לעיונם של הנערכים לקראת המועצה
בקיבוצים ובמוסדות החינוך .לסיכום צריך לומר שהמפגש המרתק ,השיתוף וההפרייה ההדדית ,מחזקים
כל פעם מחדש את ההכרה בצורך שבשיח עמיתים במרחב התנועתי ,ומצדיקים את הזמן והמשאבים –
משאבי הון ואנוש – המושקעים במפגשי הפורום.

צבר – נכון לעכשיו:

נכון להיום נמצאים  856חברות וחברי גרעיני צבר ב 93 -קיבוצים ,חילוניים ודתיים ,והקיץ יגיעו בעיקר
מצפון אמריקה ,כ 905 -חברות וחברי גרעינים נוספים .מתנועת הקיבוץ הדתי משתתפים במשימה
הלאומית וקולטים את החניכים/החיילים הקיבוצים הבאים :בארות יצחק ,טירת צבי ,מעלה גלבוע ,שדה
אליהו ,לביא ,וסעד .השבוע קיבלנו בשמחה את הסכמתם של הקיבוצים עלומים ולביא לקלוט גרעין בקיץ
הבעל"ט ,אך עדיין חסר לנו קיבוץ קולט לגרעין השלישי .המזכירות הפעילה ממשיכה לעשות את כל מה
שביכולתה כדי למצוא קיבוץ מארח כך שלא תינתן תשובה שלילית לבחור/בחורה דתיים הרוצים לעלות
ארצה באמצעות תוכנית צבר .חשוב לציין 68% :מחברות וחברי הגרעינים בונים את ביתם בארץ לאחר
תום שירותם הצבאי ,ו 95% -מהמשפחות (של הנשארים בארץ) חוזרות/עולות בעקבותיהם לישראל.
הצלחה מדהימה שאין לה אח ורע בתוכניות אחרות ,ויבורכו כל השותפים בהשגתה!
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

