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במהלך הקיץ יושבים חברי המזכירות הפעילה ומעבדים ומתרגמים את החלטות מועצת החינוך
בסעד לתוכניות עבודה .המועצה סימנה כיוונים רבים ,וקיבלה החלטות רבות שלהן משמעויות
רחבות .תהליך הפיכת הרעיון למעשה מחייב שותפים בתהליכי החשיבה וגיבוש התוכניות.
החלטות המועצה הן הזדמנות לעצב את סדר היום התנועתי והחינוכי ברוח ההחלטות שנקבעו
קבל עם ועדה .מעורבות כלל הציבור בסדר היום של המזכירות הפעילה נותנת את הרוח הגבית
הנדרשת להובלת תהליכים וליישום החלטות.
מדרשת תורה ועבודה של תנועת הקיבוץ הדתי

מדרשת תורה ועבודה מסיימת בתשע"ג שנת פעילות שנייה .מדווחת לימור ספראי ,רכזת

מעורבות הציבור
נותנת רוח גבית
להובלת תהליכים

המדרשה" :סוגי הפעילויות ומספרן גדלו מאד במהלך השנתיים .עבדנו עם עשרות גופים – בתי
ספר ,ישובים וקיבוצים ,תנועות נוער ,חיילים ועוד .קיימנו ימי עיון ,סדנאות ,סיורים וסמינרים,
אלפי
בנושאים כגון תפילה ,צדק חברתי ,לימוד תורה ,עבודת כפיים ,התיישבות ,מודרנה ,תרבות הפנאי
ועוד .קיימנו גם תכניות בנייה ,ליווי ,ייעוץ והנחייה של תהליכים וסמינרים לנקלטים ולחברים
בנושאי זהות ערכים ודרך ,ביותר מ 01 -ישובים וקיבוצים .למעלה מחמישים גיליונות של העלון
הווירטואלי "תיקון עולם" יצאו לאור ,ורבים הם הנהנים מתכניו ומשתמשים בפעילות אותה אנו
מציעים .כמו כן הוצאו במסגרת המדרשה חוברות הדרכה לנוער ,ובימים אלה ,בעז"ה ,עומד
לעלות לאוויר אתר האינטרנט שלנו ".
מזה שנתיים מתקיימים ,אחת לחודש ,מפגשים פתוחים למדריכי המדרשה ולכל הצעירים
המעוניינים להיפתח וללבן מגוון נושאים אקטואליים ומרתקים ,עם דמויות פעילות בחברה
הציונית-דתית בפרט והישראלית בכלל ,וביניהם :מלכה פיוטרקובסקי ,שלי יחימוביץ' ,הרב ד"ר
יהודה ברנדס ,אודי ליאון ,יואב שורק ,במבי שלג ,חי בדרה ועוד" .ניכר מהשטח כי בחברה ישנו
צמא לקול שאנו משמיעים".
מעגל הצעירים השותפים בהדרכה ,בכתיבה ,בהצטרפות למפגשים או לעמוד הפייסבוק של
המדרשה הולך ומתרחב ,והוא מונה כיום מאות חברים .מועצת הקיבוץ הדתי האחרונה אף
אישרה את המדרשה כגוף רשמי ,מוכר ומקובל שלה " .כעת אנו נערכים ביתר שאת להכנת שנה
הבאה :שיווק ופרסום ,בניית תכניות לבתי ספר שונים וכן גיוס והכשרת מדריכים נוספים
למדרשה .ובהזדמנות זו –אם אתם עוסקים בחינוך ,תרבות או קליטה ומעוניינים לקיים אתנו
פעילות – אתם מוזמנים לפנות אלינו או להפנות אלינו גורמים שיתעניינו בכך ,ואם אתם צעירים
ומחפשים עבודה ערכית ,מאתגרת ומשמעותית – הצטרפו אלינו .קורס הכשרה לשנת תשע"ד
יתקיים בי"א-י"ג בתשרי ( )01-01.9.01בעין צורים .למשלוח קו"ח ,פרטים והרשמה:
 . midrasha.tora.avoda@gmail.comחפשו אותנו בפייסבוק"! ביחד עמכם – השמים הם
הגבול!

ניכר מהשטח כי
בחברה ישנו צמא
לקול שאנו משמיעים

הקבה"ד מארח את התק"צ

ביוזמת איתן ברושי ,מזכ"ל התק"צ ,אירחנו בגוש עציון את פעילי התנועה הקיבוצית .קרוב ל-
העובדים במזכירות התנועה הקיבוצית ,מיטבתה שבדרום ועד אפיקים שבצפון , ,יצאו
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בהדרכתנו לסיור בקיבוצינו שבגוש ,בתוספת נקודות תצפית ולימוד משמעותיות .לבקשת איתן
הצטרפו נחום ברוכי ונחמיה רפל לאוטובוס המטיילים כבר בתחנת היציאה בתל-אביב ,ותוך כדי
הנסיעה העבירו פרקי מורשת וערכים .מהתחנה הראשונה – התצפית אל מול "גבעת הקרב",
עליה נפלה שיירת הל"ה ,עברנו ל'גבעות' ,בו שוכנת "סדנת שילוב" ,המנוהלת ע"י בנות הקבה"ד
תמר הקשר ונועה מנדלבוים .בשלב זה הבינו המטיילים שהם נכנסים לעולם של "תורה ,עבודה
וגמילות חסדים" שאינו מוכר להם ,והצימאון לראות ולשמוע הלך וגדל .החיזיון בכפר עציון
והתצוגה לאורך קי רות האולם הצליחו להמחיש את גודל העשייה של חלוצי  0991ושל בניהם

המטיילים הבינו שהם
נכנסים לעולם לא
מוכר להם והצימאון
לשמוע הלך וגדל

שהעפילו להר לאחר מלחמת ששת הימים .מהקיבוץ עברנו להיכל ישיבת הר עציון ,ולאחדים
מבין פעילי התק"צ היה זה הביקור הראשון ב"ישיבת הסדר" .פעילי התק"צ ראו את הבחורים
השוקדים על תלמודם ,שמעו שיעור מפי אחד הר"מים והמטירו שאלות על "שיוויון בנטל".
לאחר הסבר מקיף ב"תצפית האלף" ירדנו לארוחת צהריים נהדרת בקיבוץ מגדל עוז ,שהבהירה
לכולם שלא נס ליחה של השיתופיות הקיבוצית .בדרך חזרה ניגשנו לפקוד את "קבר רחל",
והתפללנו מנחה בראש חודש אלול עם כוונות עמוקות ל"תחל שנה וברכותיה".
שלהי החופש

בימים אלה אנו מלווים את פעילות מערכות החינוך בקיבוצים ,שזמן חופשת הקיץ הוא זמן
פעילות משמעותי ואיכותי עבורן .מדווח זיו כרמל (טירת צבי)" :בכל המקומות בהם ביקרתי,
וגם מתוך השיח היומיומי עם רכזי החינוך ,נראה שהצוותים השכילו למקד את התוכניות בבית
ובסביבתו הקרובה ,ואולי לא רק מתוך הצורך לחסוך ולהתייעל אלא כצעד חינוכי משמעותי
המתמודד עם תרבות הצריכה ,מוותר על האטרקציות והריגושים לטובת פעילות משמעותית
וטובה .התמודדות זו מחייבת אנרגיות ,יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא ,אך נראה כי כל אלו
הופכים את החופש לחוויה ולזמן חינוכי משמעותי מאוד" .בתקופה זו אנו נפרדים ממרים
שפירא ,שליוותה והנחתה את פורום רכזי החינוך בשלוש השנים האחרונות ,ומודים לה על
המקצועיות ,הלבביות והרגישות בהם הנחתה את הפורום.

צעד חינוכי – וויתור
על אטרקציות לטובת
פעילות משמעותית

מחלקת הבטחון

גיוסי הקיץ הציפו את אנשי מחלקת הבטחון בפניות רבות ובנושאים מגוונים ,ועל כך מדווחים
זיו כרמל (טירת צבי) ואבישי טבת (גן שמואל)" :בצה"ל ניכרת תחלופה מהירה של בעלי
תפקידים ,ואנו נמצאים כרגע בעיצומו של מרוץ בין בעלי התפקידים החדשים על מנת להכירם
אישית ,ובכך לשמֵ ר את התקשורת הישירה שמתגלה כמועילה מאוד בצמתים החשובים בעבודה
מול החיילים .בתקופה הקרובה נבקר בבית הספר לקצינים ובבית הספר לשריון ,שני יעדים
שסימנו כמרכזיים לבנינו ובנותינו" .עם תחילת שנת הלמודים יתקיים מפגש עם תלמידי כיתות
י"א-י" ב בבתי הספר על מנת להכינם לתהליכי המיון והשרות הצבאי .בכדי לשפר ולייעל את
המפגשים הללו ולחזק את השיח המשותף ,הוחלט להקדים ולקיים מפגשים עם עמותת אלומה
המטפלת בבנות הדתיות לקראת הגיוס ובצבא ,ועם מחנכי הכיתות .השנה נעשה ניסיון להגיע
לתלמידים שאינם לומדים ביבנה או בשק"ד ,במפגשים אזוריים לקראת הגיוס.
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שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

נמצאים בעיצומו של
מירוץ בין בעלי
התפקידים החדשים

