ב"ה ו' אדר א' ,תשע"ד

שלום לכולם,
המטה השיתופי ביטבתה

עד לקיבוץ יטבתה הדרימו כ 04 -חברות וחברים מקיבוצים שיתופיים ,ליומיים של "מרחב פתוח" ,שעסק
בגיבוש תוכנית העבודה של 'המטה השיתופי' ,ובמתן מענה לשאלת הרלבנטיות של המטה השיתופי ,לכל
הקיבוצים ,לתנועה הקיבוצית ולחברה הישראלית .לאורך כל המפגש היתה תחושה – כפי שביטא זאת אחד
המשתתפים – ש"המדבר זה מקום טוב לעצור בו ,ולחשוב" .המתכנסים ,שהמבוגר בהם היה אהרון ידלין
(חצרים) בן  ,88והצעירים היו מתחת לגיל  , 04הגיעו מעשרות קיבוצים ,מפלך וברעם שבצפון ועד אליפז
וגרופית שבדרום ,כולל נציגים מ ארבעה קיבוצי הקבה"ד ,והביאו עימם רוח ערכית חזקה ומשמעותית.
בדיונים נשמעו משפטים כמו" :לא נחיה באשליות :בעתיד לא נמצא את עצמנו בתנועה של חזרה בתשובה
מבחינה קיבוצית-שיתופית ,אך נוכל ליצור זירה חדשה של התמודדות ערכית ,ובה יהיו לנו שותפים
חדשים"; "עלינו לשמור על החיבור של הקהילה הקיבוצית אל החקלאות ועבודת האדמה ,כי יש לכך
משמעות עמוקה והשלכות רחבות על אורחות חיינו" .היה מחכים ,חשוב ומחזק.
סמינרים בקיבוצים

זו השנה השלישית לשיתוף פעולה של מגדל עוז עם 'מדרשת תורה ועבודה' .בקיבוץ עסוקים באופן מעמיק
ושיטתי ברצון להרחיב את הבירור התנועתי ,ולהעמיק את הזהות הערכית של חבריהם הצעירים על ידי
סמינרים לנקלטים ולצעירי הקיבוץ ,שבמהלכם שומעים המשתתפים הרצאות מאת חברי התנועה אודות
משנת 'תורה ועבודה' ,יוצאים לשבתות סמינר ,לסיור בדרום תל-אביב ,ועוד .הפעם עורכת מדרשת תורה
ועבודה סמינר לצעירי הקיבוץ בהנחיית גיא הלוי ,חבר צוות המדרשה .הסמינר יכלול בוקר עיון בנושאי
כלכלה וחברה ,צפייה ביקורתית בסרט אודות הון ושלטון ,היכרות עם מושגים ומספרים כתפיסת עולם
ערכית ולימוד של כלכלה בעין יהודית .קיבוצים נוספים המעוניינים לגבש את החבר'ה סביב מכנה משותף
ערכי גבוה ומשמעותי ,ולקיים סיורים ,סדנאות ,ערבי לימוד ,שבתות ועוד ,בסבסוד מחלקת נוער וצעירים
ומחלקת צמ"ד שבמזכירות הפעילה ,מוזמנים לפנות עוד היום ללימור – .1775557550
לקראת "היום השלישי"

בשעת כתיבת שורות אלה עסוקים חברי המזכירות הפעילה בהכנות אחרונות ל"יום השלישי" של מועצת
החינוך ,שנפתחה לפני כחצי שנה בשני ימים משמעותיים בקיבוץ סעד ומסתיימת בשבוע הקרוב בעוד יום
של דיונים וקבלת החלטות .תהליך גיבוש חלק מהצעות ההחלטה לא היה פשוט ,ואנו צופים דיון עֵ ר
בנושאים המרכזיים שעל סדר היום .בעמוד הבא מופיע לוח הזמנים של ה"יום השלישי" ואנו מקווים
ומאמינים שתתקבלנה בו החלטות שיקדמו את נושא החינוך בתנועה .בעזרת השם נעשה ונצליח!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

