ב"ה ט' אלול תשע"ג

שלום לכולם,
"בן אדם ,מה לך נרדם?"

בשבוע שלפני ראש השנה נקיים שני מפגשים של "קפה תנועה" ,האחד בצפון והשני בדרום .הפורמט
שהוכיח את עצמו בשנה שעברה – שעורים מפי מיטב המרצים ומופע מוזיקלי מעורר לבבות– חוזר ובגדול!
הערב הצפוני בשיתוף מדרשת עין הנצי"ב ו'בית מדרש לתורה וחיים' של מדרשת הגולן ,יתקיים ביום
שלישי כ"א באלול  8..2בחדר האוכל של עין הנצי"ב .הערב הדרומי בשיתוף מרכז הרצוג ומועצה אזורית
חבל יבנה יתקיים ביום חמישי כ"ג באלול  8..2בחדר האוכל של קבוצת יבנה .אנו מזמינים את הציבור כולו
להשתתף בערב של חיבורים בין מזרח למערב ,בין צליל לאומר ,בין לימוד ליצירה ובין אדם לאדם ,ולחוות
ערב שכולו התעוררות הלב .הערב פתוח לציבור הרחב .פרטים באתר הקיבוץ הדתי ובלוחות המודעות.
פרידה מאשר דרורי

לישיבה השבועית של המזכירות הפעילה הוזמן אשר דרורי ,לשעבר חבר שלוחות ומנהל בית ספר שק"ד,
המסיים בימים אלה את תפקידו כמרכז הפיקוח על החינוך הממלכתי-דתי במינהל לחינוך התיישבותי.
אשר פתח והציג את דרכו מאז הגיע כבן גרעין בני עקיבא לשלוחות ,עד להתקדמותו לתפקיד הבכיר
במערכת החינוך הארצית .במהלך הפגישה העלה אשר נקודות חשובות ,ובהן :האחריות הכבדה של
הקבה"ד על כפרי הנוער הדתיים ,שדורשת יותר ממידת המעורבות הנוכחית; הטענה החוזרת שהקבה"ד
איננו מפרסם מספיק את עצמו ומעשיו; מספרם ההולך ויורד של חברי הקיבוצים העובדים במינהל לחינוך
התיישבותי וההשלכות התקציביות והיומיומיות של מציאות זו; העובדה שהקיבוץ הדתי אינו פועל מספיק
במשרד החינוך כדי לקבל שעות ותקציבים למוסדותיו .נחמיה ציין הישגים משותפים יפים ומחלוקות
פדגוגיות לשם שמיים ,וסיים בברכת תודה גדולה ובהענקת שי צנוע מטעם התנועה.
טבע עברי

"קרבה שנת השבע" ואנו עסוקים בהכנות לקראתה במישורים שונים .תוצאות הבחירות לרבנות הראשית
מחייבות אותנו ביתר שאת להזדרז ולקדם את ההבנות בין בעלי הדעות השונות ב"ועדת השמיטה
הממלכתית" ,ולעשות את ההכנות הנדרשות בתחום החקלאות ועבודת האדמה .ביוזמת עינט קרמר,
מנהלת עמותת "טבע עברי" ,אנו שותפים במאמץ להטמעת ערכי שנת השמיטה בכל החברה הישראלית.
המאבק החברתי של השנתיים האחרונות הכשיר את הקרקע ואת הלבבות להרחבת העיסוק בשמיטה
ולהוצאתו מבית המדרש אל הרחוב הישראלי ,וגופים שונים ומכובדים פונים אלינו בבקשה שנשתף עימם
פעולה בהפקת החומרים ובארגון הפעילויות .בפגישה בה נטלו חלק הרב אילעאי עופרן (קבוצת יבנה),
לימור ספראי (מעלה גלבוע ,מרכזת מדרשת תורה ועבודה) ,עינט קרמר ("טבע עברי") ונחמיה רפל ,סוכמו
צעדים ראשונים להנעת הפעילות.

בשולי הסיור בגוש עציון

בשבוע שעבר דיווחנו על סיור של פעילי התק"צ בגוש עציון .אנחנו אירחנו את עשרות חברי הקיבוצים
העובדים במזכירות התנועה הקיבוצית ,והובלנו אותם דרך חלק מהזיכרונות ומהעשייה של חברינו
בקיבוצים שבגוש .השבוע קיבלנו העתק ממכתבו של יואל מרשק ,מרכז אגף המשימות בתק"צ ,אל המזכ"ל
איתן ברושי ,ובו נאמר בין השאר:
אבקש להודות לך על היוזמה והביצוע של הסיור בגוש עציון ש הפך לסיור לימודי מרשים במיקומו
הגיאוגרפי ובאיכותו .אני בטוח כי רבים חשו בכך ,וראה את המכתבים הנוספים שהעידו על הדברים.
טבעי שבמהלך היום לא ניתן היה להיכנס לשיח עם האנשים והתחומים שאיתם נפגשנו ,ולהביע
עמדות ,הסתייגויות והערכות מצב .לפיכך ראוי כי נמצא את הזמן לשוחח בינינו ,אולי בעזרת
"מומחי תוכן" ,בנושאים שעלו וצפו כגון :גבולות המדינה לעת מצב חדש של "שתי מדינות"; מהלכים
ראויים לקביעת עובדות בשטח – בעבר ובהווה; כיצד מחזקים התיישבות קיבוצית וקהילתית במקומות
בעייתיים? כיצד בונים מפעל חיים במקום שאין לו מרכיבים בעלי עוצמות דתיות ,ועוד  ...לסיכום,
יצאתי עם המון רשמים ותכנים שיש להם חומרים לשיח ,לבירור עמדות .הנוכל לייצר פעילות המשך?

שירות לאומי – סמינר פתיחה

באכסניית כפר עציון התקבצו כ 40 -בנות השירות הלאומי החדשות ,אשר בעז"ה תצטרפנה בימים
הקרובים לבנות הממשיכות לשרת שנה ב' בקיבוצינו ,וביחד הן "בנות השירות הלאומי מחזור תשע"ד".
במשך  4ימי סמינר עמוסים ומצויינים (תודה לנעמי נבו!) קירבנו את ההוויה הקיבוצית אל הבנות ,סיפרנו
על הקיבוץ בעבר ובהווה ,העלינו קשיים צפויים ,ענינּו על השאלה למה צריך בת שירות בקיבוץ ,קיימנו
סדנאות מקצועיות על העבודה בגיל הרך ובחינוך הבלתי-פורמאלי ,ושמענו שיחות על התמכרויות ,הטרדה
מינית ,נוער בסיכון ועוד .תודה וברכה לפנינה אפלבוים ושרון שגיא ,רכזות השירות הלאומי הוותיקות,
שבזכות מסירותן ומקצועיותן הבנות תורמות ומשפיעות ,ואנחנו זוכים לשבחים רבים!
צבר – מחזור חדש

מתחילת השבוע התמלאה התקשורת בדיווחים על "טיסת המתגייסים" ,חניכי "צבר" ,צעירים ילידי
ארה"ב ושאר גלויות שעלו השבוע לארץ כדי להתגייס לצה"ל .אחדים מהבחורים והבחורות התראיינו
וסיפרו על המניעים לעלייתם ועל תגובת הוריהם לרעיון שהם יעזבו את 'סיר הבשר' ויעלו על מדים ,וקשה
היה שלא להתרגש מעולם הערכים עליו הם דיברו ואותו הם מגשימים .שלושה מקיבוצי התנועה קולטים
גרעין במחזור הנוכחי :לביא – הממשיכים במסורת המפוארת ,וכן עלומים ובית רימון – הקולטים
לראשונה ומצטרפים לעשייה הציונית-חלוצית .בטכס חגיגי ורב רושם ,בנוכחות מכובדים רבים ,שהתקיים
באוניברסיטת תל-אביב ,התקבלו החניכים ע"י נציגי מדינת ישראל ,וכשהגיע תורם של נציגי החניכים
לשאת את דברם אמר אחד מהם" :אנחנו משנים את השתייכותנו מבודדים לגרעין ,ומיהודי הגולה לאזרחי
מדינת ישראל .באנו כדי להיות גרעין ,כדי להיות משפחה ,כדי להיות חלק מצה"ל ,כדי להיות חלק מעם
ישראל חי!" .תודתנו נתונה לתנועת 'הצופים' העומדת מאחורי התוכנית הנפלאה ,וברכותינו שלוחות לכל
המדריכים ,המשפחות המאמצות וחברי הקיבוצים הקולטים – בהצלחה!
שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

