ב"ה ז' כסלו ,תשע"ד

שלום לכולם,

סיגד בכפר הנוער

חג הסיגד ,חגם של יהודי אתיופיה שנכנס ללוח השנה היהודי ,הינו חג שכולו כיסופים לארץ ישראל וקבלת
התורה .מדווח בני חדד ,מנהל כפר הנוער הדתי בכפר חסידים :השנה קיימנו בכפר הנוער חג סיגד לדוגמא.
זו השנה השלישית שהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער יוזם אירוע בו לומדים הילדים העולים
מאתיופיה מכיתות האולפן ברחבי הארץ על מהות חג הסיגד .רבים מהילדים האלו נולדו בארץ והם
מנותקים אפילו מהמסורת של יהדות אתיופיה עצמה ,ויש צורך לחזק בהם גם את החיבור למסורת
קהילתם .הגיעו אלינו לכפר כ 033 -איש מכל רחבי הארץ ,ביקרו בבית האתיופי בכפר ,שמעו הרכב מוזיקלי
אתיופי מסורתי ולאחר מכן שמעו בבית הכנסת הרצאה מקיפה על חג הסיגד ,ועל יהודי אתיופיה .בסוף
ההרצאה יצאנו בתהלוכה במעלה הכפר יחד עם תלמידי ומורי בית הספר ולמרגלות בניין ש"התחפש"
לירושלים ,שמענו דברים מהקייס ,מרב הכפר ,ברכות מאורחים וכן קטעים מה'אורית' (תרגום התורה)
ומספר התורה .התהלוכה המחישה ולו במעט את העלייה המסורתית לראש ההר שהייתה נהוגה באתיופיה.
סיימנו את החגיגה בארוחה מסורתית ,בשירים ובריקודים .מסורת זו מחדשת את מה שהתחיל בכפר הנוער
הדתי בשנות ה 03 -כאשר הוא היה המקום הראשון בו חגו בארץ את הסיגד .יהי רצון שנזכה בעז"ה בשובו
של כל עם ישראל לארצו ונקיים את "יחד שבטי ישראל" בשלמות אמיתית.
פורום מזכירים בקבוצת יבנה

פורום מזכירים התכנס בקבוצת יבנה למפגש השני של השנה .הפורום סייר בקיבוץ ועמד על משמעותה של
מורשת המקום ויושביו ,והתוודע לדילמות הכרוכות בשימור סיפורי המקום ואנשיו :מה לשמר ומה להרוס
ולבנות מחדש? כמה ניתן ומתאים להשקיע? למה זה חשוב? ועוד .בהמשך דנו המזכירים בשאלות של בניה
קיבוצית למגורים :מהו התהליך הציבור י הנדרש? כיצד בונים את תהליך קבלת ההחלטות באופן המאזן
בין דמוקרטיה קיבוצית ישירה למשילּו ת ,כך שניתן יהיה לנהל את הנושא ,לקבל החלטות מושכלות
ודמוקרטיות וגם לבצע אותן? מהם האינטרסים והערכים הפועלים בנושא כזה? כיצד מאפשרים חופש
בחירה והשפעה אישית לחברים בתוך פרוייקט קיבוצי-ציבורי? בדיון הודגשו מספר נקודות :פרויקט בנייה
קיבוצית הוא נושא גדול ,ומחייב תכנון כולל – אדריכלי ,חברתי ,כלכלי ,ביצועי; יש לשקול יצירת מנהלת
מיוחדת שמובילה את הנושא בלמידה ,הכנה וניהול; הרוח והשפה החברתית עוברת שינויים; החברים
מבקשים יות ר מעורבות ומרחב תמרון אישי בתחום השיכון הקיבוצי ויש למצוא את ההתייחסות
המתאימה לכך .ברוך ה' יש ביקוש לקליטה (לחברות או תושבות) בכל קיבוצנו ,ואנו מוצאים דרכים שונות
לקלוט אותם ,לכן יש להתאים את מודל השיכון למודל הקליטה בכל קיבוץ.

השקה במלון ניר עציון

ביום חמישי האחרון הושק מיתוגו החדש של מלון 'ניר עציון ריזורט' ,שהתחדש לאחרונה והתאים את עצמו לכנסים
של המגזר העסקי .באירוע ההשקה לקחו חלק מנכ"ל משרד התיירות מר אמיר הלוי ,נשיא התאחדות המלונות מר
עמי פדרמן ,מנכ"ל התאחדות המלונות מר שמואל צוראל ,מזכ"ל הקבה"ד נחמיה רפל ,וראש המועצה האזורית חוף
הכרמל-עתלית מר כרמל סלע ,שבירכו על קידום התיירות באזור חוף הכרמל .עוד לקחו חלק באירוע נציגים
ממשרדים ממשלתיים ומחברות עסקיות מובילות וסוכנויות נסיעות שונות .באירוע הוצג השיפוץ הנרחב שבוצע
במלון לשם התאמתו למגזר העסקי ,וכן פרויקט שהוא גאוות צוות המלון – הקירור הגיאותרמי הייחודי ,אשר
מוביל לחיסכון משמעותי בצריכת האנרגיה .מלון ניר עציון ,שספג שתי שריפות כואבות בשנים האחרונות ,משנה
פניו בתום שנה של התחדשות ושיפוץ מרכז הכנסים ,הלובי וחדר האוכל .לאחר השקעה של חמישה מיליון ש"ח יוצא
המלון לדרך חדשה עם שם חדש וייעוד חדש בתחום הכנסים והאירועים .התרשמנו מההשקעה הגדולה
ומההתפתחות ואנו מאחלים לצוות המלון ולחברי ניר עציון שיראו פרי בעמלם.
ניווטים מכינת יונתן

בשבוע שעבר יצאה 'מכינת יונתן בעלומים' על  03חניכיה לסדרת ניווטים באזור הדרום ,בגבעות גורל (באותם
אזורים שפעולות הבינוי והפיתוח באזור ,עדיין הותירו שטח פתוח וטבעי) .מטרת הסדרה היא לפתח את יכולת
ההתמצאות בשטח (התאמת שטח למפה ,תכנון ציר ,כיוונים) ,לחוש להרגיש ולנשום את השטח ביום ובלילה ,ללכת
ברגל כמה עשרות ק"מ ,ובעיקר להתמודד עם קשיים בתחומים שונים ,תוך התייחסות למטלות אישיות וקבוצתיות.
השנה ליוו אותנו גם בוגרי המכינה ממחזורים קודמים ,והרגשנו שמתחיל להיווצר מפעל חינוכי שיש בו מסורת
ו"העברת מקל" משנה לשנה .לשמחתנו זכינו שוב לסיוע משמעותי מצעירי קיבוץ עלומים בהדרכה ,בחניכה ,בליווי
מקצועי ובלוגיסטיקה – ועל כך אנו אומרים תודה גדולה .סיימנו את השבוע באנדרטת חטיבת הנגב ,ומתחנו קו עדין
בין קרבות ההגנה של הפלמ"ח באזור הנגב ,במלחמת העצמאות ,לבינינו – מכינה לצעירים העובדים ולומדים
בקיבוץ בנגב (המערבי יותר) ומחפשים דרכי חיים חדשות להגשמת הציונות בתשע"ד.
תיקון עולם

מדרשת תורה ועבודה של תנועת הקיבוץ הדתי מפיקה מזה למעלה משנה עלון וירטואלי הנקרא "תיקון עולם –
לקראת שבת לצעירים ולבני נוער" .העלון נשלח מידי שבוע לרשימת תפוצה ומופץ בפייסבוק .העלון עוסק בפרשת
השבוע ,באקטואליה וכן מציע פעולה לתנועת הנוער .יש בו מדור בשם 'נקודה פנימית' המכיל שירים ותמונות
הקשורות לפרשת השבוע ,למעגל השנה ולאירועים חדשותיים .בשנה הקרובה 'תיקון עולם' מרחיב את המעגל ויוצא
אחת לחודשיים במהדורה מורחבת ומודפסת המופצת ברחבי הארץ .למהדורה זו מתווספים מדור קומיקס מאת
מנחם הלברשטט ,מגוון מאמרי דעות ועוד .השבוע – לרגל צאתו לאור של הגיליון המודפס הראשון – זוכים כל מנויי
עמוד"ש לטעום מהגיליון המורחב .המעוניינים להצטרף למנויים הקבועים מוזמנים לשלוח הודעה לכתובת -
 . Midrasha.tora.avoda@gmail.comצוות המדרשה שנהנה ממשובים חיוביים על הגיליון ישמח לצרף עוד אנשים
שייהנו ממנו!
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

