בס"ד

מזכירות מורחבת בכפר עציון
השבוע נפגשו חברי המזכירות המורחבת בקיבוץ כפר
עציון ,יצאו לסיור באתרי הבנייה בהדרכתו של אמיתי
פורת ,מנהל הקהילה ,וראו במו עיניהם את השינויים
החלים בבתי החברים ובשכונה ההולכת ונבנית לידם.
לאחר שיעור מפי חברנו חנן פורת )שנאחל לו בריאות
טובה ואריכות ימים( ,בחנה המזכירות את ההצעה
להגדיל את חלקה במימון פעילות הזרם השיתופי,
והחליטה להשאירו כפי שהוא .בהמשך נפרדה המזמו"ר
מאלי סומר ,היוצא לשנת שרות בהודיות ,ומתולי
בגלייבטר ,נציג הציבור במזכירות הפעילה ,ואישרה
בהצבעה את כניסתם של ידידה צור כמחליפו של אלי
ואת שרגא וילק לתפקיד – ריכוז נושא הצמיחה
הדמוגראפית .את הישיבה קינחה הרצאתו של רני
טריינין ,ראש המועצה האזורית יואב וראש המחלקה
לישראל בהסתדרות הציונית ,על הנושא' :לאן עלינו
להוביל את ההתיישבות הקיבוצית'?

תנופת בניה בקיבוץ ובשכונה

יום עיון לכל העוסקים בחינוך
ביום שלישי האחרון התכנסו בבית שפירא שבבארות
יצחק קבוצה נכבדה של אנשי חינוך והוראה ,כדי לדון
יחד בשאלת 'הציונות הדתית ועבודתנו החינוכית' .הרב
ד"ר בני לאו פתח בשאלה מלב אל לב ,כאחד מאיתנו -
האם אנו ,אנשי הקיבוץ הדתי ,מודעים לבשורה שאנחנו
מבשרים לעולם כולו? הרב בני חידד את הבשורה
בתורתם של מקימי התנועה וקרא לצאת מתחושת
'אנחנו לא' ,ולצאת עם 'אנחנו כן ,ויש הרבה מה לתקן'.
בפאנל שחתם את היום אמר אחד מההורים – "בית
הספר הקיבוצי מציע לי אידיאולוגיה .יש בו היענות
לעולם .העולם היהודי מוגשם בעולם הזה על ידי ערכים
כמו עבודה ,פרנסה עצמית ,הצנע לכת .זה האוונגרד.
אלו הולכים לפני המחנה ואלה הדברים שמדברים אלי.
ההשתתפות בחיי המעשה מתוך אוריינטציה של תיקון
עולם".

אלה הדברים שמדברים אלי

שירה

הנוער

שיר

עתידנו

-

המרוץ

לקיבוץ הדתי
במשך יומיים רצו בני ובנות כיתות ז' – ח' מקיבוצי
התנועה אחר ...התנועה .המשחק הופק במחלקת
הנוער – בניהולו של רזי בן-יעקב – ועיקרו היה רצף
משימות פיזיות ומחשבתיות .בין השאר ביקרו
המשתתפים ב'רוגדס' ,בדובנוב  ,7בגבעת-עלייה,
במוזיאון בניר-גלים ובאחדים מקיבוצי המרכז
והדרום .בני הנוער התבקשו לגלות מי היה אריה
קרול ,כיצד הוקמה התנועה ,להיכן פינו את אלמנות
ויתומי כפר עציון ,מה היה ההמנון של חברי בנ"ע ועוד
ועוד ...הם גם התבקשו לחבר צינורות השקיה

משימות פיזיות ומחשבתיות

בקטרים שונים ,לתקן אופניים ,לשרטט את סמל
התנועה בחול ואף לדחוף בלות חציר למרחק של
עשרות מטרים .אומרים שהיה שם חם ,שמח ,ערכי,
ספורטיבי וחוויתי.

תורה ועבודה
אנשי מחלקת משק התכנסו השבוע פעמיים :בבית
התנועה התקיים דיון בענייני קופת הגמל 'שיבולת',
ובכפר הירוק התכנסו אנשי הביטוח מכל קיבוצינו
למפגש השנתי עם אנשי 'שדמה' ,סוכנות הביטוח
"שלנו".

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

