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עברנו למשכננו החדש והזמני

במהלך השבוע שעבר זה קרה – משרדי תנועת הקיבוץ הדתי הועתקו לבארות יצחק .בעזרת
רבים וטובים ,ובניהולה של דנה – מזכירת התנועה ,הועבר כל הציוד מהעיר הגדולה אל
הקיבוץ .משכנן הזמני של הנהלת החשבונות ושתי מזכירות התנועה הוא בקומה השנייה של
'בית שפירא' שבבארות יצחק .כפי שכבר נכתב – הפעילים עובדים תוך כדי תנועה ,ואת
ההתכנסות השבועית לישיבות השונות נקיים במועדון בארות יצחק .גם כתובתנו שּונתה והיא
מעתה – מזכירות הקיבוץ הדתי ,קיבוץ בארות יצחק .0606566 ,המחשבים פועלים ואפשר
לכתוב לדוא"ל ,אך קווי הטלפון – מספרי הטלפון נשארים בעינם – עדיין לא חוברו .בחודשים
הקרובים יעמלו בעלי המקצוע על שיפוץ 'הצריף השבדי' ובניית 'מבנה יביל' ,שישמשו את
מזכירות התנועה בהמשך .כעת ניתן לומר בפה מלא – תנועת הקיבוץ הדתי היא אכן תנועה

בעזרת רבים וטובים
הועבר הציוד מהעיר
הגדולה אל הקיבוץ

בתנועה!
אלפי

ביקור וועדת ההיגוי של החטיבה להתיישבות בראש צורים

השבוע ביקרה ועדת ההיגוי של החטיבה להתיישבות בקיבוץ ראש צורים .הוועדה הוקמה לפני
כשנתיים וחצי ,במטרה ללוות את תהליך 'איחוד הקהילות' בראש צורים .בוועדה חברים :יובל
פונק – מנהל מרחב המרכז וסמנכ"ל החטיבה להתיישבות ,לאה שלם – מנהלת היחידה לחברה
וקהילה בחטיבה להתיישבות ,קותי גלעד – עובד קהילתי מהמועצה האזורית גוש עציון ,דני
ברט (סעד) – פרוייקטור מטעם הוועדה ,צביקי פורת ושרגא וילק – מלווים מטעם המזכירות
הפעילה של התנועה ,מורדי שבט – מזכיר הקיבוץ ואלן גרין – יו"ר האגודה הקהילתית בראש
צורים .במהלך הערב נערכה ישיבה משותפת של הוועדה עם ההנהלות השונות המובילות את
התהליך בקהילת ראש צורים :וועדת ההיגוי הפנימית לתהליך "איחוד הקהילות" ,הנהלת
האגודה ומזכירות הקיבוץ .המבקרים שמעו מהחברים על החששות והתקוות ביישום התהליך,
ובסיום הפגישה הביעו את שביעות רצונם מההתקדמות ,והבטיחו להמשיך ולסייע בהמשך
הדרך.
במערכת החינוך

פורום רכזי חינוך חידש את פעילותו ,והתכנס ביום שני למפגש הכרות ותחילת עבודה עם
המנחה החדשה-ישנה נורית סבירסקי .השנה הוכרז על 'שנת התוכן' ,וייעשה מאמץ להעמיק
את העיסוק בתחומי התוכן בכל מערכת החינוך .עם כניסתה של נירית אפרתי (קבוצת יבנה)
לתפקיד רכזת הגיל הרך ,חברו יחדיו זיו – רכז מחלקת החינוך ,ונירית לסבב של מפגשי
היכרות ,תאום ציפיות ותחילת עבודה .השבוע התקיימו כבר שני ביקורים – בסעד ועלומים .זיו
ונירית התרשמו מאוד ממערכות הגיל הרך המסודרות ובעלות המסורת והאופי הייחודיים,
ומנגד הרכזות איתן נפגשו הביעו שביעות רצון מאיוש תפקידי החינוך בתנועה.

חברי ועדת ההיגוי
הביעו את שביעות
רצונם מההתקדמות
זיו כרמל ונירית אפרתי

השנה נרצה להעמיק את
העיסוק בתחומי התוכן
במערכות החינוך

תורה ועבודה – סמינר עבודת כפיים

פעולה ייחודי שנרקם בין קיבוץ רביד ( קיבוץ שהוקם על ידי בוגרי תנועת הנוער
בשיתוףניהול
העובד והלומד ,ושנקרא 'קיבוץ המחנכים' כיוון שחבריו עוסקים בעיקר בפעילות חינוכית),
לבין 'מדרשת תורה ועבודה של תנועת הקיבוץ הדתי' ,התקיים השבוע פיילוט ראשון של
'סמינר עבודת כפיים' לכ 54 -תלמידי כיתה י"א מישיבת "אורות יהודה" שבאפרת.
התלמידים הגיעו לשלושה ימים חווייתיים – עבודה מאומצת ,נוף מהמם והרבה פעילות
חברתית ,וניכר היה שהפעילות הולידה אצלם תהליך חינוכי משמעותי .הם התחברו לארץ
ישראל דרך הידיים והרגליים ,למדו על משמעות החקלאות היום בישראל ,הרגישו על בשרם
את משמעות הקבוצה ואת כוחו של שיתוף הפעולה ,גילו והעריכו אנשים שחיים אחרת מהם,
ועסקו בערך העבודה ובמשמעותו הדתית .התלמידים חזרו הביתה עייפים אך בהחלט
מרוצים .במדרשת תורה ועבודה מקווים שפיילוט זה יסמן תחילתה של ידידות מופלאה,
ויסמן דרך לעוד הרבה פעילויות ערכיות וחשובות לנוער ברחבי הארץ .בהזדמנות זו אנו
קוראים ומזמינים כל מי שמחפש לקיים לחניכיו פעילות ייחודית-ערכית ברוח תורה ועבודה
– לפנות ללימור ספראי – .445-7774777
מפגשי נוער והורים לקראת שירות

בימים האחרונים עסוקה מחלקת הבטחון בשיחות הסברה לקראת הגיוס לשירות הצבאי.
הזריזות נובעת מתוך רצון לתדרך את הנוער ולהסביר לו בפירוט על תהליך הגיוס ,עוד לפני
המפגש הראשון עם לשכת הגיוס .כך מצאו עצמם זיו ועוד  04הורים ובני נוער ,מבלים את
מוצאי השבת במשואות יצחק ,ועוד הורים ובני נוער ביום שני האחרון ,בקיבוץ מירב .בשבוע
הבא יתקיים בעז"ה המפגש בגוש עציון ,לנוער ולהורים מקיבוצי הגוש ,ובסוף החודש יוזמנו
תלמידי בית ספר שק"ד בשדה אליהו והוריהם למפגש נוסף.
שבת ישראלית

ביוזמה שיצאה מרבני 'בית הלל' יתארחו השבת ,למעלה מ 0,444 -משפחות חילוניות לסעודת
שבת אצל למעלה מ 0,444 -משפחות דתיות .הרב מאיר נהוראי ,יו"ר 'בית הלל' ורב משואות
יצחק ,כתב בפתח החוברת המלווה את המיזם" :רבים מבתי ישראל עורכים שולחן שבת.
כולם מּודעים לכוחו של שולחן שבת ,שסביבו יושבים בני המשפחה ,אוכלים מטעמים
מיוחדים ,מנהלים שיח עמוק ,מספרים בדיחות משעשעות ומשחקים משחקי ילדים .שולחן
שבת מציב בפנינו אתגרים משפחתיים ,ובשבת הנוכחית אנו שמחים לקראת אתגר חדש.
בשבת זו יסעדו סביב השולחן משפחות בעלי רקע שונה .בשלב ראשון זה מרתיע ,אך ככל
שתתקדם הסעודה סביב השולחן נוכל לגלות שיש הרבה מהמשותף שלא הכרנו קודם לכן.
דווקא משום כך חשבנו ,רבני ורבניות בית הלל ,לארגן שבת ישראלית ,שמטרתה לפתוח את
שולחן השבת לשכנים .להשתמש בסגולת השבת לחיבור ולגיבוש" .במסגרת ההכנות לשבת
התקיימו דיונים במזכירות הקבה"ד על האופן בו ניתן להשתלב במיזם ,למרות ריחוקם
הגיאוגרפי של רוב יישובי התנועה מבתיהם של אחינו שאינם שומרי מסורת .ההחלטה
שהתקבלה היא להתגייס ולסייע בביצוע המשימה כמיטב יכולתנו ,ובמקביל לחפש דרכים
אחרות ,המתאימות לנו ,להשגת המטרות העומדות בבסיס הרעיון המבורך.
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שבת שלום
\

נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

תלמידי הישיבה מאפרת
התחברו לארץ ישראל
דרך הידיים והרגליים

