ב"ה כ"ג אלול תשע"ג

שלום לכולם,
'עמודים' לכל

בימים אלה מגיעים לקיבוצים גיליונות תשרי של 'עמודים' ,ובהם שיח ומחשבה על 'התחדשות יהודית' –
הרב אביה רוזן עונה לשאלה האם התחדשות יהודית היא אופנה חולפת או צו השעה; הילה שימרון מבררת
עם דבורה עברון מה תפקידן של הנשים בהובלת ההתחדשות; נדב ברמן שיפמן מציג את עמדתו ביחס
לתרומת בתי המדרש להתחדשות היהודית בחברה הישראלית ; הרב אסי בלנק תוהה האם משמעותה של
ההתחדשות היהודית היא צמצום עולם המצוות; העורכת פוגשת את צפריר בר ,בן עין הנצי"ב ותושב מעלה
גלבוע ,שחווה בעצמו תהליך של התקרבות והתחדשות ושומעת ממנו על יהדות שהיא התחדשות ,ועוד ...
לכבוד השנה החדשה ,ומתוך רצון כן להביא את הסוגיות הללו ואחרות שעולות על גבי גיליונות 'עמודים'
אל מעבר לגבולות קהל המנויים הקבוע ,החלטנו לשלוח כמות גדולה יותר של גיליונות לכל קיבוץ ,ואנו
מבקשים לחלקם לכל החברים והתושבים ,גם לאלה שאינם מנויים ,על מנת לאפשר לכולם להכיר את
העיתון ואולי להצטרף למנויים הקבועים (ללא עלות) .כמו כן ,אם ישנם קרובים או חברים שלדעתכם
ישמחו ל היות בין מנויי העיתון ,הנכם מוזמנים לקחת עותק נוסף מהמזכירות ולהעבירו אליהם.
שלום כיתה א'

ביום שלישי נפתחה שנת הלימודים ,ובשערי בתי הספר באו בנות ובנים ,ילדים והורים ,מורים ומדריכים,
סבתות וסבים ,מנהלות וסייעות – וכולם נרגשים .לפנינו שנת לימודים מאתגרת– בבתי הספר יש עלייה
במספר התלמידים ,בתחומי התוכן והפדגוגיה יש רוח חדשה ,ההתארגנות לובשת פנים חדשות ,ובתוך כל
אלה יש רצון לשלב לימוד ועיסוק במשנת הקיבוץ הדתי .תכניות ראשונות שעלו במועצת החינוך מוצאות
את דרכן ליישום מבורך ,ואנו מצטרפים בשמחה ובהתרגשות לברכה :בהצלחה לכולם!
כמה התחילו ללמוד?

(טעות לעולם חוזרת ,ואם השמטנו מישהו – נבקש סליחה ונבטיח לדווח עליו בגיליון הבא)

ארכיון הקבה"ד

ישיבת הנהלת ארכיון הקיבוץ הדתי שהתקיימה השבוע ב'בית עקד' שבקבוצת יבנה ,נפתחה בסקירה
שמסרה דינה ספראי (קבוצת יבנה) ,מנהלת הארכיון ,על הפעילות הארכיונית השוטפת בקיבוצי התנועה.
התברר שבראייה תנועתית המצב רחוק מלהשביע רצון :באחדים מקיבוצינו ישנה פעילות ארכיונית נפלאה,
החומר השוטף נשמר ומקוטלג בארכיון המקומי ,ואף מנוצל לאירועים פנימיים ולעבודות מחקר .לעומת
זאת ,בחלק לא מבוטל מן הקיבוצים אין ארכיון מסודר ,ואין חבר או/ו חברה העובדים בשימור העבר.
בתום דיון ממושך קיבל על עצמו המזכ"ל למצוא תקציב שיינתן לקיבוצים בכדי לעודד ולזרז הקמת/שדרוג
הארכיון המקומי .הקיבוצים שיזכו לתקצוב יהיו אלה שיעמידו אדם לטיפול בנושא ,ויציגו תכנית מקצועית
בפני המזכירות הפעילה .שני נושאים נוספים עמדו על סדר היום :עריכת כנסים שמטרתם להגביר את
חשיפת הארכיון בפני חוקרים ומוסדות ,וכן השתתפותו של ארכיון הקיבוץ הדתי במיזם "ראי – רשת
ארכיוני ישראל" ,שמטרתו לשמש כמאגר לאומי של אוספים וחומרים ארכיוניים.
יום היערכות של המזכ"פ

השבוע התקיים יום ההיערכות של המזכירות הפעילה מתוך מטרה לגבש את תכנית העבודה לשנת תשע"ד.
את המפגש פתח עזריאל בן-דב ,מוותיקי משואות יצחק ,במילים נרגשות" :בעיר העתיקה ,לפני למעלה מ-
 07שנה ,לי מדו אותי הסטודנטים שהתאגדו בחבורת 'יבנה' לאהוב את הארץ ואת אדמתה .בסניף בני
עקיבא ברחוב החבשים נטע בראשי אריה קרול ז"ל ,המדריך הנערץ ,את חלום יישוב הארץ בדרך של תורה
ועבודה .מאז ועד היום אני עובד את האדמה ,ומאמין שכדי שתהיה תעשיית היי-טק צריך לטעת עצים
ולע בד את האדמה" .יום ההיערכות התקיים במועדון לחבר במשואות יצחק (תודה רבה על האירוח
הנפלא!) ,ורובו הוקדש לדיון בשאלות אסטרטגיות ולתוכניות לטווח ארוך .בקרוב מתוכננת ישיבה נוספת
שאותה יקדישו חברי המזכ"פ לשרטוט תוכנית עבודה מפורטת לתשע"ד.
בן אדם ,מה לך נרדם?

זו כבר מסורת :ביום שלישי השבוע התקיים בקיבוץ עין הנצי"ב 'קפה תנועה' ,שהוקדש לזכרו המבורך של
הרב אלי כאהן ,שהיה רב הקיבוץ ו ממקימי מדרשת עין הנצי"ב .דמותו של הרב אלי עלתה מבין מילות
הדוברים ,ולאורה זכינו ,כל הקהל המגוון שהגיע ,להתרוממות רוח ,איש על פי מוכנותו וליבו ,איש על פי
רצונו וכוונתו להתחיל את השנה החדשה יותר מחובר ,וקצת פחות שקוע ביומיום ובשגרה .בשעת פרסום
דף זה מתקיים ערב דומה בקבוצת יבנה ,ואנו מקווים שאף הוא ירומם ויעורר את המתכנסים מהאזור
ומכל קיבוצינו שבדרום .יישר כח גדול לאנשי עין הנצי"ב על האירוח הלבבי ומאור הפנים ,וליוזמי ומובילי
האירוע הצפוני – 'בית מדרש לתורה וחיים' של מדרשת הגולן ,מדרשת עין הנצי"ב ומזכירות הקיבוץ הדתי
– שהצליחו להביא אל תוך ביתנו ערב משמעותי וייחודי ,המעורר לחשיבה ,לעשייה וללמידה.
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