ב"ה כ"ב שבט ,תשע"ד

שלום לכולם,
שמיטה ישראלית בכנסת

אולם 'ירושלים' שבכנסת ישראל היה מלא מפה לפה באירוע השקת המיזם "שמיטה ישראלית" ,בהובלתה
של ח"כ ד"ר רות קלדרון ,ובנוכחות שרים ,חברי כנסת ומכובדים נוספים .באולם עלתה השאלה כיצד ניתן
לחדש ולהגש ים במציאות המודרנית את חזון שנת השמיטה המקראית .יו"ר הכנסת הקריא את דבריו של
הרב הרצוג זצ"ל" :שנת השמיטה היא שנת חינוך לאומה כולה" ,והרב מיכאל מלכיאור אמר" :יש מספיק
שמיטה לכולם .שנת השמיטה היא הזדמנות לעשות טוב .המחשבה המקראית להגביל את תחושת הבעלות,
לזכו ר ששום דבר בעולם הזה הוא לא 'שלנו' ,לתרגל מעט צניעות וענווה ,לחזק את האמון בין האנשים
ובינם לבין המוסדות" .עינט קרמר ,מנכ"לית עמותת 'טבע עברי' ומנהלת יוזמת 'שמיטה ישראלית' ,הביאה
רוח צעירה ורעננה ,וחתמה בדברי הרב קוק זצ"ל" :את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד ,פועלת
היא השמיטה על האומה בכללה" .אנו שותפים למיזם התואם את ערכי התנועה ,ושמחים לקחת בו חלק.
מועצת הנוער התנועתית יוצאת לדרך!

אחרי שנים רבות בהן המושג "חבריא ג" כמעט ולא נשמע ,התכנס צוות מייצג מרחבי תנועת הקיבוץ הדתי
לערב חשיבה והתנעת מועצת נוער תנועתית .במועצה ,שתתכנס בעז"ה לקראת סוף אדר א' בכפר עציון,
ייטלו חלק צעירי התנועה בגילאי י"ב – קצת אחרי צבא .לצוות ההיגוי הגיעו  71משתתפים – מעט
תיכוניסטים ,כמה יוד-גימלים ,מס' חיילים/ות ובוגרת שירות אחת .לכל המאוכזבים שלא הוזמנו באופן
אישי להצטרף לצוות ההיגוי (ומסתבר שהם לא מעטים!) שלוחה התנצלותנו והבטחתנו לערב אתכם
בהכנות הרבות הצפויות .ב סתר ,הלב מתרחב לשמע העובדה שיש התעניינות כה רבה בפעילות תנועתית
לגילאים אלו .ומה יהיה במועצה? על כך עמל צוות ההיגוי בימים אלו ,בין מטווח למשמרת ובין סדר בוקר
להתנדבות .מטבע העולם ,תחום החינוך והצעירים יעמדו במוקד העניינים .בכל אופן ,היחידים שיחליטו
מה יהיה שם יהיו בני הנוער בעצמם ,והמבוגרים ייאלצו הפעם פחות לדבר ויותר להקשיב .המעוניינים
להיות שותפים ומעורבים ,מוזמנים ליצור קשר עם מוריה – .050-7170171 ,moriyaavi@gmail.com

משרד בתל-אביב

בשעה טובה שכרנו חדר קטן בקומת המסד של "המרכז החקלאי" (בין "אמות משפט" ל"בית תנועת
המושבים") ,וכעת יש לנו משרדון קטן בתל-אביב בו יכולים הפעילים לשבת ולהיפגש .למעשה לא הרחקנו
לכת :המשרד ממוקם ברח' דובנוב  ,70ממש מצדו השני של הרחוב בו היינו עד כה – דובנוב  1המיתולוגי.
המשרד ישמש את הפעילים המזדמנים לתל-אביב ,ויהיה בו כל הציוד המשרדי הדרוש אך הוא לא יאוייש
ע"י מזכיר/ה .פעילי הקיבוצים מוזמנים אף הם לנצל את המשרד לפגישות ,בתיאום עם עדנה!

הלובי החקלאי

חברי הכנסת זבולון כלפה (הבית היהודי) ועֹמר בר-לב (העבודה) ,ראשי הלובי החקלאי בכנסת ,נפגשו
בבארות יצחק עם ראשי תנועות ההתיישבות .אירוח לבבי של נורית סוקולובסקי ,בתוספת מרק חם ,תרם
לאווירה טובה ולישיבה יעילה .במרכז הדיון עמדה סוגיית יחסינו עם רשות מקרקעי ישראל ,העומדת בפני
הכרעה בימים אלה .חבר י הכנסת פרסו בפני הנוכחים את פעילותם הענפה להסדרת פעילותם של ענפי
החקלאות השונים ,ושמעו מנציגי ההתיישבות את הקשיים הניצבים בפניהם .הישיבה ננעלה לאחר דיון
פוליטי ,בצעדים שיש לנקוט לאור השמועות על התקדמות המו"מ בדבר עתידם של ישובי בקעת הירדן.
מפגש רכזי חינוך

פורום רכזי החינוך נפגש השבוע בבארות יצחק .פתחנו את היום ,בהנחייתה של נורית סבירסקי ,בסיפור
הידוע על רבי לוי יצחק מברדיצ' ב ורבי שנאור זלמן מלאדי שנפגשו בחתונת נכדיהם ובדרך היו צריכים
לעבור בדלת צרה ,כיבדו האחד את השני עד שהציע רב לוי יצחק לפרוץ פתח חדש בקיר ,ורב שניאור זלמן
מנגד הציע רק להרחיב את הפתח .שוחחנו על כך שבחיי היום-יום המציאות נבחנת פעמים רבות רק דרך
הקשיים והטעון שיפור .נורית הביאה בפנינו גישה הבוחנת את המציאות דרך החוזקות ,ומאפשרת לאחר
מכן להסתכל גם על הקשיים ולהתמודד איתם .הרכזים שיתפו האחד את השני באירועים ותהליכים בהם
הרגישו חוזק והצלחה ומתוך הסיפור והשיח התגבשה ההבנה שלא תמיד צריך לפרוץ פתח חדש אלא ניתן
לשפר ולתקן על בסיס הטוב והמרובה הקיים במערכות שלנו .בחלקו השני של המפגש קיימנו סדנה
בהנחייתו של רוני מקבוצת פרד"ס (קיבוץ פלך) ,ובחנו את מערכת הערכים המובילה את עבודתנו דרך
היכרות עם החינוך ההומניסטי על גישותיו השונות .בסיום המפגש שאלנו את עצמנו האם רכז החינוך הוא
מנהיג או מנהל? יצאנו בתחושה שאנו בתחילת תהליך לברור ובחינת נושאים אלו ומשמעותם לעבודתנו.
קמחא דפסחא

הצוות המצומצם המכין את התשתי ת למבצע הגדול של "קמחא דפסחא" של הציונות הדתית ,שהשנה
יאורגן כידוע ע"י הקיבוץ הדתי ,מרחיב ומעמיק את פעילותו .השבוע הגיעו לכנסת שלושת חברי הצוות –
אילנה שגב ,שלום אשכנזי ונחמיה רפל – לישיבת סיעת "הבית היהודי" ,וקיימו תיאום ציפיות משלב גיוס
התרומות והמצרכים ועד לחלוקת החבילות למשפחות .בנוסף ,קיבלנו השבוע אישור וברכת הדרך
ממזכירות קבוצת יבנה לריכוז המצרכים ואריזת החבילות באחת הסככות שבקיבוץ .תודה!
אירוע הצדעה לכפרי הנוער

ביוזמת מר אבי נאור ,לשעבר מנכ"ל חברת ההיי-טק אמדוקס וכיום המייסד והיו"ר של "אור ירוק"
ו"הפורום הציבורי לכפרי הנוער והפנימיות בישראל" ,אירחה השבוע כנסת ישראל את נציגי כפרי הנוער
(שכידוע מעורבותנו בהם לא קטנה) ,כדי להביע בפניהם את הוקרת הציבור לפועלם .ח"כ עמרם מצנע ,יו"ר
ועדת החינוך התרבות והספורט ,אירח את הבאים ,שמילאו מפה לפה את האודיטוריום שבמשכן הכנסת.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

