ב"ה ,כ"ח סיון תשע"ג

שלום לכולם,

מדרשת תורה ועבודה בתנופה
"תיקון עולם" חוגג שנה!

מזה שנה תמימה יוצא לאור לקראת כל שבת עלון אינטרנטי ,בהפקת צוות מדרשת תורה ועבודה .בעלון כתבות
אקטואליות ,רעיונות מפרשת השבוע ,פעולה לשבת ,מדור שירה ועוד .הכותבים והמפיקים הינם צעירים יקרים
העושים מלאכתם בהתנדבות ,מתוך אמונה שבין שלל עלוני המגזר יש צורך וביקוש לשמוע קול יהודי עמוק ושורשי
ברוח משנת תורה ועבודה .מדי שבוע אנו מקבלים דיווח על קוראים נוספים שנהנים ,משתמשים בתכנים ו'מעבירים
הלאה לאחרים .השבת ,לכבוד מלאת שנה להולדת העלון ,הפיקו העמלים עלון חגיגי בנושא 'אחדות' .כותבי הטורים
הביעו דעתם על האחדות ,יתרונותיה ,מחיריה ,קיומה ומשמעותה .המעוניינים להיות שותפים להפצת הקול הייחודי
שלנו ,מוזמנים לעניין  3חברים/מכרים בעלון ,ולהציע להם להירשם ולקבל אותו בקביעות בדוא"ל.
מפגש

אנחנו בעיצומם של שני תהליכים מרכזיים העוברים בשנים האחרונות על היהדות :בציבור החופשי ישנו רנסאנס
יהודי לימודי ורוחני; בציבור הדתי אנו עדים לטשטוש זהויות וערפול הגדרות .ומה תפקידנו בעניין? מה תפקידנו
מבחינה חינוכית ומבחינה מעשית? על אתגר עצום זה ניסו לענות יואב שורק והרב ד"ר יהודה ברנדס במפגש של
מדרשת תורה ועבודה  .על המציאות לא היתה מחלוקת :הציבור הדתי (מכל הזרמים) מהווה מיעוט קטן אל מול
הרוב החופשי ,ובמילותיו היפות של יואב שורק" :בלתי נסבל שרוב היהודים בימינו מתעלמים וזונחים את מה
שהוריהם נהרגו עליו" .על הפתרונות התווכחנו כמעט שלוש שעות :עד כמה יכולה ההלכה להכיל ציבור רחב יותר?
האם פתיחת ההלכה תביא לכניסת שותפים חדשים? ואם כבר להרחיב ולהתגמש – היכן להתחיל ועל מה לא לוותר
בשום פנים ואופן?! בליל חמישי האחרון ,כמדי חודש בחודשו ,התכנס צוות מדריכי מדרשת תו"ע ,בתוספת חברים
ושותפים לדרך ,לדיון עומק בסוגיות אקטואליות–יהודיות–דתיות .כתמיד היה מרתק .צעירים מוזמנים להצטרף
(גם אם אינם יכולים להתפנות להדרכה במסגרת המדרשה) .לפרטים :עמרי – .050-3331333
חום יולי-אוגוסט

לקראת הקיץ יצאה מדרשת תורה ועבודה עם שלל פעילויות ,סדנאות ותוכניות לקהלים רחבים :הקמת יישוב חומה
ומגדל ,שבוע עבודה חקלאית ,סמינר חלוצים ,סדנאות וסמינרים על 'תרבות ובילויים'' ,זהות יהודית' ו'חברה
וכלכלה' ,סיורים בחצרות אחוריות וקדמיות של עם ישראל ועוד ועוד .מיגוון התוכניות מיועד לבתי ספר ,חברות
נעורים ,יישובים ,תנועות נוער ,סניפים ,ולכל מחנך המעוניין לאתגר את חניכיו ולהציע להם פעילויות עומק ומחשבה
תוך הרבה חוויה וכיף .גם אגף המבוגרים של מדרשת תורה ועבודה מתחדש ומציע סדנאות ,ערבי דיון וחשיבה
במגוון מתודות (סרטים ,אימפרוביזציה ,קטעי לימוד ,דילמות ועוד) ,שמטרתם יצירת שיח ודיון בקרב צעירים
נקלטים ומבוגרים ,בקיבוצים ,מושבים ויישובים .מוזמנים ליצור קשר עם לימור – .050-7775771
בקרוב מאוד יושק אתר האינטרנט של המדרשה ,ולעת עתה מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו.

ביקור ב"בארות בנגב"

מר ראובן פינסקי ,ראש אגף מורשת במשרד ראש הממשלה ,וסגניתו הגב' ליאורה בארי-אלדן ,ערכו השבוע סיור
מקיף באתר בארות יצחק שבנגב .תחילת הסיור – באתר המגדל ,בהדרכת שרית יודקה-אוקון (עלומים) ,המשכו
במבנה "הפיל" בעלומים בו נערכת עבודת ההכנה להדרכה וריכוז התכנים ,וסיומו במבנה "המשולש" ההולך ונבנה
ומכשיר את עצמו לתפקידו כ"מרכז מורשת והדרכה" .כזכור ,ראש הממשלה הכריז על תוכנית לאומית לפיתוח
אתרי מורשת ,ואנו זכינו שאתר "בארות בנגב" ייכלל בתוכנית זאת ויתוקצב בהתאם .במהלך הסיור שמענו
מהאורחים תובנות מקצועיות הנוגעות לביצוע ,אך כולן התגמדו מול השבחים שקיבלו העוסקים במלאכה על
העשייה המרשימה .המרכז עתיד להתחיל לפעול במלוא עצמתו בעוד כחצי שנה.
למען תשכיל

השבוע יצאה לאור החוברת החמישית בסדרת "עצ"ה לדרך" .הסדרה מיועדת לבני נוער וצעירים ,לשם העמקת
הבנתם את ערכי תורה ועבודה ,ולשימושם של מדריכים ומורים שימצאו בהן חומר זמין ,נגיש ובהיר .המיזם נועד
להציג זוויות ראייה שלעיתים אינן מוצאות את דרכן לשיח הרעיוני-ערכי ,ובכך להיות גורם חשוב בשעת הדיון על
נושאי הליבה הציוניים-דתיים .החוברת החדשה נכתבה ע"י הרבנית ד"ר חנה פרידמן ,וכותרתה" :למען תשכיל –
היחס ללימודי חול ולהשכלה כללית במציאות חיינו" .בפתח דברי ההסבר לחוברת נכתב" :מסלול הלימודים של
צעירים דתיים ְמזַ מֵ ן התלבטויות משמעותיות הקשורות ליחס שבין לימודי הקודש ולימודי החול .האם חובת לימוד
תורה מבטלת כל עיסוק בתחומי דעת אחרים? ...בחוברת זו נידון יחס העולם הדתי ללימודי חול ,מהזוויות
ההלכתית ,ההיסטורית והמחשבתית  ."...את החוברת ניתן לקבל במשרדי הקיבוץ הדתי.
השירות הלאומי

מר שר-שלום ג'רבי ,ראש מינהלת השירות הלאומי-אזרחי ,ערך ביקור בקיבוצינו שבצפון ,ועמד מקרוב על עשייתנו
החברתית-התנדבותית .את הסיור ליוו שרון שגיא (מירב) ופנינה אפלבוים (עלומים) ,המכהנות מטעם "בת – עמי"
כרכזות השירות הלאומי בקבה"ד .פתחנו את הסיור במלכישוע ,כפר הנגמלים שנבנה על ההר שבו יסדו בשעתו חברי
מירב את קיבוצם ,שוחחנו עם נציגי ההנהלה ובנות השירות הלאומי ,ונשבינו בקסמם ובפשטותם של העושים
במלאכת הקודש .המשכנו בישיבת מעלה גלבוע ,נפגשנו עם ראשי הישיבה ,ושמענו בהרחבה על התוכנית הייחודית
לקלוט בישיבה תלמידים בעלי צר כים מיוחדים שישלבו בשגרת יומם גם לימוד בישיבה וגם עבודה במסגרת השירות
הלאומי .הסיור הסתיים בארוחת צהריים נעימה וטעימה בחדר האוכל של עין הנצי"ב (תודה רבה!) ,במהלכה הוצגה
המדרשה ע"י הרב יצחק בן-דוד העומד בראשה ,ולאה בן-יצחק (שדה אליהו) המנהלת אותה .לאורך כל הביקור
גילינו נכונות עצומה מצידו של שר-שלום לסייע בידינו ע"י הקצאת תקני שרות-לאומי ,שאמר" :זכות גדולה היא
בשבילי לסייע בידיכם! דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ,ואני עומד נפעם מול הנכונות והיצירתיות שלכם".
בסוד שיח

הכנס השנתי לדיאלוג של עמותת 'בסוד שיח' יתקיים במרכז יעקב הרצוג שבעין צורים בימיים שני-רביעי ,א'-ג' אב
( .) 8-10.7המשתתפים מוזמנים לחוות דיאלוג בין אנשים מקבוצות קונפליקט בחברה הישראלית ,ולהתפתח איתו
בתוך מרחב חברתי מוסכם ובטוח ,בלי הכרח לוותר על הנרטיב הייחודי שלהם ,ועל ההכרות עם ה"אחר" .הכנס
מיועד לכל מי שהנושא בלבו; מעצבי דעת הקהל ,אנשים החיים בקהילות ,מנהיגים פורמאליים ובלתי פורמאליים,
הוא ממחיש תהליכים ,ומאפשר מודעות של חברי קיבוץ לגישה דיאלוגית כלפי המתפתח בחברה הקיבוצית .פרטים
ניתן למצוא באתר בסוד שיח בכתובת www.b-siach.org -
שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

