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מכינת יונתן – כתבה  +ניווטים

עיתון "ידיעות אחרונות" פירסם בשבוע שעבר כתבה גדולה ואוהדת על "מכינת יונתן" שבקיבוץ
עלומים .על עמוד השער של המוסף " 42שעות" התנוססה תמונה גדולה של שניים מחברי
המכינה – בן ובת – עובדים במטע האבוקדו של הקיבוץ ,והכותרת היתה" :נלחמים ביחד –
בנים עם כיפות ובנות שומרות מצוות ,שלומדים תורה בצוותא ומתכוננים במשותף לגיוס.
הצטרפנו למכינה הקדם-צבאית המהפכנית שמחוללת סערה בעולם הדתי" .עקיבא נוביק,
הכתב הצעיר והדתי ,ליווה במשך ימים אחדים את העשייה במכינה ,וסיכם את דעתו במילים:
"הם לא מבקשים היתרים הלכתיים ,לא מחפשים אישור מהרבנים ולא חוששים לרגע
מהביקורת .המכינה הקדם-צבאית 'יונתן' מחוללת מהפך דרמטי :בנים ובנות דתיים לומדים
בה ביחד .תקיעת אצבע בעין של המימסד הרבני? 'להיפך' – עונים המייסדים – 'אנחנו כמו

מכינת יונתן מחוללת
מהפך דרמטי – בנים
ובנות לומדים יחד!
(ידיעות)

אצבע בסכר של מגמת ההתחרדות'" .הכתבה עוררה עניין רב וחילוקי ֵדעות גם בתוכנו .השבוע
הגרעין למסע ניווטים ,המהווה את אחת מגולות הכותרת של ההכנה לשירות הצבאי
יצאו חברי
אלפי
בפרט ,ושל שנת המכינה בכלל.
בני פישר

בני פישר (קיבוץ מירב) ,מנהל כפר הנוער ימין אורד ,נבחר לכהן כ'מנהל המינהל לחינוך
התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער' .בתהליך מורכב וממושך הועדף בני על פני למעלה מ42 -
אנשי חינוך ומינהל שהציגו את מועמדותם ,והוא יחל בקרוב בתפקידו החדש לאחר כ 5 -שנות
כהונה כמנהל ימין אורד .כזכור ,בעוצמת השריפה הגדולה בכרמל עלו באש כעשרה מבתי הכפר,
וזאת מלבד הנזק לתשתיות החשמל והנוי ,ובשבועות אלה מסתיימת בנייתם של ראשוני הבתים
החדשים .בני השכיל להוביל את העשייה החינוכית בכפר חרף הקשיים הפיזיים העצומים ,ועל
כך נתונה לו הערכתנו ותודתנו .אנו שמחים על התמנותו של בני לתפקיד החשוב ,ומלווים אותו
בברכה להמשך הצלחה בעשייתו החינוכית.

שמחים על התמנותו של
בני פישר לתפקיד
החשוב ומלווים אותו
בברכה להמשך הצלחה!

דיווח ממחלקת הביטחון

בימי ההכוון שהתקיימו השבוע בבתי הספר בקבוצת יבנה ובשק"ד שדה אליהו הסתיים סבב
ההכנה לשירות .מפגשי ההכנה עסקו בהכנה רב-תחומית לקראת הצבא ושנת השירות ,גם
בהיבט המנטאלי וגם בהיבט המידע .הנוער שיתף פעולה ,גילה קשב רב ,והיקשה בשאלות
משמעותיות .ימי הכנה אלו תורמים לשיעור הגבוה של מתגייסים מקרב בנינו ובנותינו ,ואנו
בטוחים שהם מסייעים לנוער להגיע למיצוי עצמי בשנות השירות .סבב המפגשים עם נוער
הקיבוץ הדתי נמשך במגוון מקומות ,ופעילי המחלקה משתדלים להגיע גם אל כל אלה שאינם
לומדים בבתי הספר שלנו .לאחרונה ביקרו במשואות יצחק ובמירב ,ובעז"ה בקרוב יתקיים
מפגש נוסף בקיבוץ כפר עציון.

מפגשי ההכנה לשירות
תורמים לשיעור גבוה
של המתגייסים

אשה בתנועה – מעגלי השפעה

האם גם ַאת חשה שאת יכולה יותר ,אבל לא יודעת איך? האם גם לך נראה שהגיע הזמן
ניהול
לצאת מהאזור הבטוח למקומות מאתגרים יותר? האם גם את מתלבטת איך משלבים גם וגם
וגם? אז בואי והצטרפי לסדנת נשים של הקיבוץ הדתי ,שתיפתח לאחר חנוכה .הסדנה מיועדת
ל 55 -משתתפות (בגילאי  )52-02ומובילה אותה חלי יעקבס-וירט ,מאמנת אישית ועסקית.
בוגרות הסדנה מהשנה שעברה מעידות על עצמן שקיבלו מודעות עצמית ונשית ,דחיפה
קדימה למקומות חדשים ,והיכרות תומכת ותורמת עם עצמן ועם חברות נוספות .הסדנה
תתקיים פעם בשבועיים בבארות יצחק והיא כוללת שבע פגישות ,רובן בשעות .54:02-50:22
מגיע לך ולכולנו שתשפיעי! פרגני לעצמך! פרטים נוספים והרשמה :הילה אונא
.mila@sde.org.il

לצאת מהאזור הבטוח
למקומות מאתגרים
מובילת
הסדנה
חלי
יעקבס
וירט
מאמנת
אישית
ועסקית

כלת התנ"ך

בשנים האחרונות מתקיים במועצה האזורית חבל מודיעין חידון תנ"ך לילדים ,ובשנה
החולפת הוחלט לקיים חידון תנ"ך גם למבוגרים .מבארות יצחק נרשמו שלוש נשים :דינה
אמיר ,שולי גל ועדנה שורץ-לובושיץ .ל חידון נרשמו כחמשה עשר איש מיישובי המועצה –
נשים וגברים ,חובשי כיסוי ראש וגם בעלי כיפת שמיים .החידון התנהל על פי הכללים
המוכרים מחידוני התנ"ך הארציים והעולמיים ,ובסופם של כל שלבי החידון סוכמו הנקודות
והוכרזה הזוכה :כלת התנ"ך האזורית היא דינה אמיר .מיד עם סיום החידון נשלח מסרון
לקיבוץ ,ותוך כדי הרצאה שהתקיימה באותו הזמן נמסרה ההודעה המשמחת לכל החברים.
למחרת בבוקר התקבלה דינה בחדר האוכל בשירה ובמחיאות כפיים ,ובהודיה על הכבוד
שהנחילה לבארות יצחק .דינה ,יישר חילך לאורייתא!
"ואתם שבט הרא"ה "...

ההנהלה הארצית של בני עקיבא התכנסה השבוע בהר הרצל לישיבה החשובה ביותר בשנה:
השבוע הוחלט מה יהיה השם של בוגרי שבט הרא"ה ,השבט החדש .במוצאי שבת פרשת

בבוקר התקבלה דינה
בחדר האוכל בשירה
ובמחיאות כפיים

תולדות ,ב" ִמפְ ָקד אש" מסורתי ,במאות סניפים ברחבי הארץ ,יזכו החניכים בתשובה לשאלה
שתלווה אותם לאורך שנים רבות" :מאיזה שבט אתה?" .ישיבת מליאת ההנהלה הארצית
נפתחה בדברים לזכרו המבורך של הרב אברהם צוקרמן ,שמלבד היותו ראש ישיבת בני
עקיבא בכפר הרא"ה עמד שנים רבות בראשות מרכז ישיבות בני עקיבא ,וראה עצמו חבר
תנועת הנוער גם בהגיעו לשיבה מבורכת .הנושא המרכזי שעמד לדיון היה "שירות הבנות" ,
ופתח אותו ידעיה לוין ,מנכ"ל 'בת עמי' ,שאמר בין השאר" :הצבא נותן מענה טוב יותר ושלם
יותר לצורכי הבנות" .בדיון קודם הוצגו הנתונים ,לפיהם כ 02% -מבוגרות החינוך הדתי
מתגייסות לצה"ל ,ומבין המשרתות בשירות הלאומי רק  02%מתנדבות לשנתיים .על הפרק
עמדו שאלות נכבדות :לאיזה שירות מכוונת בני עקיבא את חניכותיה? כיצד מלווה התנועה
את הבנות במהלך השירות במסלולים השונים? האם עלינו לחתור לאחידות תנועתית בסוגיית
השירות? היה מעניין!
\\

שבת שלום
נחמיה רפל,
\

וחברי המזכירות הפעילה

האם עלינו לחתור
לאחידות תנועתית
בסוגיית השירות ?

