ב"ה כ"ט תשרי ,תשע"ד

שלום לכולם,

פורום מזכירים

'פורום מזכירים' התכנס השבוע בשדה אליהו ,וקיים את המפגש הראשון לשנה זו ,בנוכחות מרשימה של כ-
 52מזכירים ומנהלי קהילות .את דיוני הפורום מנחה ענת שריג (מרחביה) .המפגש נפתח בסיור בקמפוס
החינוך של שד"א ,הכולל מלבד בית הספר שק"ד :אולפן כ 52 -חניכים ,גרעין צב"ר כ 61 -חברים בשלבי
השירות הצבאי ,בית בקהילה ל 1 -בוגרות" ,בית מדרש לתורה ועבודה – קדם" לבוגרי שירות צבאי ,וכעת
גם תכנית "רגבים" המונה כ 04 -חניכים בגילאי י-יב .במקום התפתח דיון על ההזדמנות לתכנון מחודש של
הקמפוס ,וחשיבה מחודשת על המטרות ,הצרכים ,המבנים הפיזיים ,הארגוניים והכלכליים .מהסיור יצאנו
בין היתר עם תודעה ברורה שקהילה העוסקת במפעל חינוכי-חברתי ,ולא רק בעצמה ,היא קהילה עם טעם,
ריח ורוח רעננה נושבת בחייה .בהמשך דנו בשאלות של מחלוקות הנוגעות לאורחות החיים בקהילה – מה
החשיבות בגיבוש הסכמות וגישור קהילתי לעומת אפשרות ההכרעה ,ומה תפקידו של מנהל הקהילה בכל
זה .בסיום נפרדנו מעופר שלומי (סעד) ויואל קרצ'מר-רזיאל (עי"צ) ,שסיימו  1שנים כמנהל קהילה/מזכיר
בקיבוציהם ,ותרמו רבות גם לפורום שלנו .איחלנו הצלחה למחליפיהם – נחום לנדאו (סעד) ומוטי וגשל
(עי"צ) .המפגש היה מלמד ומעורר מחשבה – תודה מיוחדת לשד"א וליהושע מוזט על האירוח למופת!
ימי ההכשרה לצוותי חינוך בלתי פורמאלי

איך עובדים מול הורים? איך בונים תוכנית שנתית ,איך מחנכים בעידן פוסט-סמכותי ,ולמה צריך בכלל את
מערכת החינוך הקיבוצית? אילו יישומי טכנולוגיה עומדים לרשותנו? האם משנת הקבה"ד רלוונטית
בימינו? כיצד נשתמש בטיול/אמנות/ספורט ככלי חינוכי? איך מתמודדים עם קונפליקטים בקבוצה? –
סוגיות אלו ועוד רבות אחרות נדונו ב"ימי ההכשרה לצוותי החינוך הבלתי פורמאלי בקיבוצים" ,שהתקיימו
בתחילת השבוע באכסניה שבכפר עציון .כמעט  644מדריכות ומדריכים ,רכזות ורכזי חינוך ,השתתפו
ביומיים של שפע סדנאות ,שיחות ,דיונים וסיורים .בין השאר עקבנו אחר המחנך הירושלמי הדגול דוד ילין,
בעזרתו האדיבה של עופר רגב ,וביקרנו (מנהלי המערכות) בבי"ס ראשית שבראש צורים המשלב ילדים עם
צרכים מיוחדים בכיתות רגילות .זו השנה השנייה בה מתקיימים ימי ההכשרה וההשתתפות הרבה מעידה
על חשיבותם והצורך בהם .הסלוגן שהוביל את ימי ההכשרה השנה היה "אין אדם קונה דעתו בפת לחמו",
רוצה לומר שלימוד והכשרה הכרחיים ,ואין קונים מקצוע ודעת רק מהניסיון .הפתגם היפה הזה נאמר מפיו
של ר' חיים המוזג ,ומי שרוצה להכיר את דמותו האלמונית משהו ,מוזמן לקרוא את סיפורו המרתק הכתוב
בשפתו של ש"י עגנון ,באתר הקיבוץ הדתי בכתובת.www.kdati.org.il :

"משבי רוח"

ספרו של יוסק'ה אחיטוב ז"ל – "משבי רוח" – יצא לאור .הספר הוא אוסף מאמרים שכתב יוסק'ה בעשור
האחרון לחייו ,ובו ביקורת כלפי המגמות המשיחיות המתפשטות בציונות הדתית .הספר יצא לאור על ידי
מרכז יעקב הרצוג ומכון הרטמן ,ששימשו בית ליצירתו ולהגותו של יוסק'ה בשני העשורים האחרונים .לרגל
הוצאת הספר התכנס בחול המועד סוכות ,בחדר האוכל של עין צורים ,קהל רב ליום עיון .הדוברים :פרופ'
אבי שגיא מעורכי הספר והדוחף להוצאתו לאור עוד בחייו של יוסק'ה ,ד"ר גילי זיוון ,טו"ר רבקה לוביץ
שזעקה את זעקת הממזרים – אחת מהסוגיות בהן היא עוסקת בשנים האחרונות ,ד"ר אריאל פיקאר ,יואל
קרצ'מר-רזיאל ,פרופ' מנחם פיש ודו"ר רונית עיר-שי .הדס ,בתו של יוסק'ה והעורכת הלשונית של הספר,
הודתה בהתרגשות בשם המשפחה על עצם הוצאת הספר ועל יום העיון החשוב .בין האורחים חזרה ועלתה
הקריאה להמשיך את דרכו של יוסק'ה ,הגשמת משנת תורה ועבודה בדרכו הייחודית של הקיבוץ הדתי.
מזכירות הקבה"ד העבירה עותק מהספר לכל אחד מקיבוצינו .ניתן לרכוש את הספר דרך מרכז הרצוג.
"שירת כנרת"

במושב כרמל שבדרום הר חברון נחנך השבוע בית הכנסת "שירת כנרת" ,הקרוי על שמה של כנרת מנדל ,בת
המושב שנרצחה בפיגוע בצומת גוש עציון לפני כ 8 -שנים .בית הכנסת המרשים נבנה בעיקר תודות
להתגייסותם האישית והכספית של חברי המושב ,ומלבד אולם תפילה רחב הידיים הוא כולל בית מדרש
ואולם אירועים .את הטכס כיבדו בנוכחותם הרב יעקב אריאל ,רבה של רמת גן ,שר השיכון ח"כ אורי
אריאל ,ראש המועצה האזורית צביקי בר חי ,מזכ"ל 'אמנה' זאב (זמביש) חבר ,ומזכ"ל הקבה"ד נחמיה
רפל ,וליוותה אותו בשירה מרגשת מקהלת עמותת "משפחה אחת" .מאות השתתפו באירוע החגיגי :אנשי
המקום ובני משפחותיהם מכל רחבי הארץ ,ותושבי הישובים הסמוכים.
"מי שלא ראה שמחת תורה בהודיות לא ראה שמחה מימיו"

כך סיפר אלי שטיין ,מנהל כפר הנוער הודיות " :בשמחת תורה זכינו לאירוע מרגש ועוצמתי .מפגש של
דורות ,עדות ותרבויות .מפגש שכולו יחד ,כבוד ,שמחה ואהבה 14 .ניצולי שואה של ארגון שילה והתאחדות
עולי רומניה וחיפה הגיעו לכפר בערב שמחת תורה .את פניהם קיבלו בשמחה  04תלמידי כיתות יא' יב',
עולים מאתיופיה ,מחמ"ע וילידי הארץ .החניכים ליוו את האורחים מן הרגע הראשון ,ודאגו באהבה לכל
מחסורם .לכל חניך הוצמד זוג ,והחיבור היה מרגש ומיוחד במינו .בנוסף ,נכחו בכפר  654חיילים הנמצאים
בקורס גיור של הצבא .החיבור המיוחד לאורך התפילות ,הסעודות ,במעגלי ההקפות ובשעות הפנאי ,חשף
את החניכים שלנו בשיא עוצמתם ורגישותם ,נתן להם להיות שייכים ומחוברים למשהו גדול ועוצמתי.
כולם הרגישו בזכות הגדולה של להיות חלק מעם ישראל .במוצאי החג חגגנו בהקפות שניות שהיו שיאה של
השמחה .כיבדו אותנו בנוכחותם ח"כ אלעזר שטרן ,רוני קלינסקי מנכ"ל הקרן לרווחת ניצולי השואה
בישראל ,וראש המועצה האזורית מוטי דותן .החג בו אנו שמחים בתורה ,שמחים וגאים בשורשים שלנו,
במסורת שלנו ,מתחברים לעבר ומצהירים כוונות לגבי העתיד ,הפך להיות רלוונטי ואקטואלי יותר מתמיד.
חיבור זיכרונות מחגיגת שמחת התורה האחרונה בגטו ורשה ,מלוות בהבטחות לשוב ולבקר בבית הכנסת.
צעירים ומבוגרים ,עולים וותיקים ,קרובים ורחוקים .יחד אוהבים להיות יהודים".
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

