ב"ה י"א אב ,תשע"ג
א

לכולם,לכולם,
שלום שלום
קיץ תנועתי

דו"ח ביניים או מה היה לנו עד כה?


כיתות ט' הקימו יישוב בנגב המערבי ,ב"עוטף עזה" שעדיין נמצא תחת איום קסאמים,
והזדהו עמוקות עם חלוצים המיישבים את הנגב מאז ועד ימינו אנו.



כיתות י' חיברו עולמות שונים בירושלים ובתל אביב" ,ופגשו" את הרב קוק במופעים
שונים ולא צפויים.



כיתות ח' עסקו בפיתוח "בוסתן הרוחות" הצמוד למעג"ל ,צעד נוסף בדרך להקמת
פארק לאומי על מורדות ראשו של הגלבוע .מהשטח מגיעים דיווחים על הרבה אבק
וחול ,זיעה ניגרת וידיים מיובלות ,ולצידם חיוכים מאוזן לאוזן ותחושת סיפוק עצומה
המתפשטת בלבבות הנערים והנערות.

הנוער בפעולה:
מקימים ישוב ,פוגשים
את הרב קוק ועוד...
ועוד...קבה"ד

אלפיצצות להן תמונות יפות המבטאות יראת שמיים ,אמונה וקיום מצוות ,תמונות
בין לבין גם
שהוגשו לתחרות הצילומים הקייצית .בימים אלה נערך המרוץ המסורתי לכיתות ז' ,המתקיים
השנה במרכז ובדרום הארץ .בהמשך החופשה מלימודים ייערך ניסיון להקמת יישוב נוסף בנגב
המערבי ,והפעם עם כיתות י"א .בינתיים נשלח ברכה וחיזוק לכל בני הנוער העוסקים בימים
אלו במלאכת הקודש של קייטנות איל"ן.
דובנוב  7ונוער מעלה גלבוע

חברי המזכירות הפעילה המשכימים קום ,נדהמו לפגוש ביום שני בבוקר את רצפת המשרדים
זרועה בשקי שינה ,עליהם ישנים בשלווה נערי תיכון מעלה גלבוע .מדווחת הילה שטיין ,רכזת
החינוך" :השבוע יצאנו ,נוער מעלה גלבוע ,ל"מסע ישראלי" בירושלים ותל-אביב .מסע זה הפך
אצלנו למסורת .מטרתו להיפתח ולהכיר רבדים שונים בחברה הישראלית .השנה היה נושא
המסע "תיקון עולם דרך ערך העבודה" .נפגשנו עם אנשים הרואים בעבודתם שליחות ,ולא רק
כמקור פרנסה .אנשים חדורי רצון לתקן (ולּו במעט) ולעזור .התנדבנו בגינה קהילתית בירושלים,
ערכנו סיור בדרום תל-אביב ,בהנחיית מדרשת תורה ועבודה ,ונחשפנו לעובדים הזרים
ולקשייהם ,דיברנו על פערי מעמדות ובערב ט' באב ,הצטרפנו לכנס "הלילה לא לומדים תורה"
בגן העיר בתל-אביב ,ושמענו על מציאת "שביל הזהב" של החברה הישראלית .גילינו שיש המון
אנשים במדינה שאכפת להם מהאחר ,ושמקדישים הרבה מזמנם כדי להתקדם עוד צעד קטן
לתיקון העולם ,ובנוסף ,זכינו להתארח במשרדי הקבה"ד ולקבל את פניהם של אנשי המזכירות
הפעילה  ...ועל הדרך להכיר את האנשים המובילים את התנועה לה אנו שייכים ".אכן ,מדריכים
מעולים ונוער נפלא!

גילינו שיש המון
אנשים במדינה שאכפת
להם מהאחר

דובנוב  7והעתיד

לאחר ת קופה ארוכה של חוסר וודאות בדבר עתידו של מבנה המשרדים ברחוב דובנוב ,7
ניהול
קיבלנו השבוע הודעה רשמית מ'קרן תורה ועבודה' המנהלת את המבנה ,ובה נאמר" :עד
לתאריך  ...1.01.1עליכם לפנות את משרדיכם בכדי שניתן יהיה להתחיל בעבודות השיפוץ".
כידוע ,המזכירות הפעילה החליטה להעביר את משרדי התנועה ממרכז תל-אביב אל קיבוץ
בארות יצחק ,ולשכנם בבניין משרדים חדש שייבנה בבארות יצחק עבור משרדי הקיבוץ
המארח ועבור משרדי התנועה המתארחת .בימים אלה אנו עמלים על מציאת מקום מתאים בו
ישכנו משרדי הקבה"ד באופן זמני עד להשלמת הבניין החדש בבארות יצחק.

הפינוי – 1.1..2.11
יעד זמני – טרם נקבע
יעד קבוע – בא"י

מרד ויצירה

בימים אלה יצא לאור ספרו של ד"ר מיכאל בן אדמון ,חבר שדה אליהו ,שכותרתו" :מרד
ויצירה בהגות הציונות הדתית – משה אונא ומהפכת הקיבוץ הדתי" .בהקדמה מציין מיכאל
ש"מעטים הם החיבורים המקיפים על האידיאולוגיה של הקיבוץ הדתי  ...זהו ניסיון ראשון
להבין את מפעל הקיבוץ הדתי לאור ניתוח כתביו ועולמו הפנימי של אחד ממייסדיו".
בהזדמנות זו אנו מודים למיכאל על תרומתו הייחודית לחקר משנת הקבה"ד ,ומברכים אותו
לרגל צאת ספרו לאור .בצד עבודתו החינוכית והמחקרית ,עומד מיכאל בראש "המכון לחקר
הקיבוץ הדתי" ,ולמעשה ספרו הוא פרי הביכורים של עבודת המכון .הספר יצא לאור בהוצאת
אוניברסיטת בר-אילן ובתמיכת הקיבוץ הדתי ,ובעז"ה נעביר בהקדם עותק אחד לכל קיבוצינו
ומוסדותינו .הזמנות לעותקים נוספים יתקבלו ברצון במזכירות הקבה"ד.
הספר  -תרומה ייחודית
לחקר משנת הקבה"ד

הגיל הרך

נירית אפרתי ,בת קיבוץ עלומים וחברת קבוצת יבנה ,גננת בהכשרתה ובניסיונה ,מצטרפת
בימים אלה לפעילי התנועה כמרכזת הגיל הרך .נירית מחדשת את פעילותנו במערכות החינוך
והטיפול בגילאים שמלידה ועד בית הספר ,וזאת לאחר שנים אחדות שבהן לא נעשתה פעילות
תנועתית בתחום חשוב זה .בהתאם לביקוש ולצורך העולים מהשטח ,תתחלק עבודתה של
נירית בין ביקורים בקיבוצים ומפגשים מקומיים עם המחנכות והעובדות בשטח ,לבין יצירת
מפגשים וריכוז 'פורום עמיתים' של רכזות הגיל הרך .היקף העבודה – כיום בשבוע .תודה
לנירית על ההירתמות למשימה ואיחולי הצלחה בתפקיד החדש!

מחדשים פעילות
במערכת הגיל הרך
התנועתית

פורום רכזי חינוך

לפני כשבוע התכנסו רכזי החינוך למפגש אחרון ומסכם לשנת תשע"ג .קבוצה משמעותית זו
נפגשה השנה  8פעמים ,ויצרה בתוכה אווירה טובה ,ובסיס איכותי לעבודה כפורום עמיתים.
כל הפעילות נעשתה בהנחייתה המקצועית של מרים שפירא ,ובהזדמנות זו נודה לה על
ההובלה הנעימה והמסורה לאורך השנה .המחויבות הגבוהה והקשרים החמים שנוצרו במהלך
המפגשים הללו מחזקים את התחושה שיש ערך מוסף למערך התנועתי ,המאפשר למּצות
מהשלם יותר מסכום חלקיו .בתום חופשת הקיץ יפרשו מתפקידן חמש רכזות חינוך ,וזו
\\

הזדמנות טובה להודות להן על המאמץ ,הסבלנות ,והנכונות להוביל את המערכת החינוכית
בקיבוצן בתנאים לא פשוטים.
\

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

קבוצה משמעותית
שיצרה בסיס איכותי
לעבודה כפורום
עמיתים

