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שלום לכולם,
אירוע הוקרה לחקלאים – מעלה גלבוע

אסיפת חברים ייחודית של מעלה גלבוע התקיימה השבוע על גדות האסי ,בקיבוץ ניר דוד ,במהלכה הוצגה
ואושרה ,תכנית המשק של קיבוץ מעלה גלבוע לשנת  .4102בהזדמנות זו בחרה הנהלת הקיבוץ להעלות על
נס את החקלאות ואת העוסקים בה .אחד-אחד הוצגו האנשים שמאחורי העשייה הברוכה בכל תחומי
החקלאות – ענף הגזר ,המדגה ,הלול ,הרפת והגד"ש .חלק נכבד מהחקלאים שיתפו את החברים ,ובהם
הקיבוצניקים הטריים שהצטרפו בשנים האחרונות לקיבוץ ,במשמעותה של עבודת האדמה ,העבודה ברפת
ובלול ,עבורם .לסיום קיבל כל חקלאי תעודת הוקרה מרהיבה שהביעה את הערכת ציבור החברים לפועלו
המבורך .התגובות האוהדות במייל מיד לאחר האירוע ,העידו על כך שהיה מרגש ,מחבר ,חשוב וייחודי.
לקראת פורים

ביוזמת ששת רכזי החינוך של קיבוצינו בעמק ,התקיים תהליך חשיבה לקראת מסיבות פורים הקרבות
ובאות .בתהליך בו נטלו חלק גם נציגים ממחלקת ילדים ונוער במועצה האזורית ,עסקנו בראש ובראשונה
במניעה ,אך גם במחשבה כיצד נכון לחגוג בקיבוצינו את חג הפורים .בערב שנערך במוצ"ש בהשתתפות
הורים ממספר קיבוצים ,נפגשנו עם עדנה בטשה ,עובדת סוציאלית ,ששוחחה על האתגר שמזמנות לנו
המסיבות ,והנחתה דיון בשאלה כיצד משוחחים עם הנוער ,ועל מה כדאי לשים לב ומה נכון לעשות.
"המלאכה עוד לא תמה – מוסיף זיו כרמל (טירת צבי ,מנהל מחלקת חינוך) – וישנה חשיבות גדולה לשוחח
עם הילדים ,וביחד עימם לפתח את המתאים לנו" .חודש טוב ,שמח ובטוח לכולנו!!
הגיל הרך

מדווחת נירית אפרתי (קבוצת יבנה ,מרכזת מחלקת הגיל הרך) :פורום מנהלות הגיל הרך נפגש השבוע,
והפעם בשדה אליהו .את היום פתח הרב יצחק בן דוד ,ראש מדרשת עין הנצי"ב ,ששוחח עם הפורום על
הפליאה וההתרגשות אשר אינן מובנות מאליהן .במהלך השיחה תהינו יחד כיצד לחבר אותן לעולם הדתי
שלנו וכיצד ניתן להעלות למּודעּות שהיכולת לחוש את הפלא ,את הסוד ,ואת הסקרנות ,היא ערך דתי.
מתוך השיחה נוכחנו שלרובנו חווית העולם הדתי נמדדת דרך המצוות ,ושעלינו לדעת למצוא את הא-לוהות
בכל מקום ,שהרי "אין אתר פנוי ממנו" ,וכדברי הרב קוק המשימה היא 'למצוא את הקודש בחול' .בהמשך
היום יצא הפורום לשטח עם צילה גביש ,ונפגש עם הגן שבעבר היה 'הגן של מלכה האס' ,ושבו עובדת כיום
הגננת תמר .חווינו גן המחבר בין עבר והווה ,בין עולם החוץ לעולם הפנים ,גן אשר מספר את סיפור חייו של
קיבוץ שדה אליהו .צילה מיקדה אותנו בדרך בה ניתן לארגן את מבנה הגן על מנת שיתאים בצורה
המיטבית לצרכי הילדים ,לדרכו ולשיטתו של החינוך הקיבוצי .היה יום מעשיר וחווייתי.

שבתות עיון ונופש

שבת פר' פקודי היתה השנה השבת הרביעית ל"שבתות עיון ונופש" שיזמה וארגנה מזכירות הקיבוץ הדתי.
השבת התקיימה באכסניה החדשה בפוריה ,ועמדה תחת הכותרת "הוי כל צמא לכו למים" .גם השבת
האחרונה ,כקודמותיה ,היתה מלאה וגדושה :מלאה בתפוסת החדרים וגדושה בתכנים ודיבוק חברים.
היוזמה הייחודית החלה בשנת השמיטה הקודמת ,ולאחר שהשלמנו שבע שנים אנו מתפללים ומקווים
שבעז"ה נזכה גם בשנת השמיטה הבעל"ט לערוך שבתות נוספות "מתוך רוב שמחה".
אלומה מחלקת משלוחי מנות למאות חיילות דתיות

עמותת "אלומה – משירות משמעותי ,לחיים בעלי משמעות" ,שהוקמה לפני כ 01 -שנים על ידי הקיבוץ
הדתי ,תערוך לקראת חג פורים מבצע חלוקת משלוחי מנות למאות חיילות דתיות ברחבי הארץ ,בשיתוף
"מועדון יותר" וצה"ל .נציגות העמותה יגיעו לחיילות דתיות המשרתות מגבול הלבנון ועד גבול מצרים,
בתפקידי מטה ושטח ,פיקוד ,הדרכה ,לוחמה ומבצעים .כל חיילת תקבל שני משלוחים ,אחד עבורה
ומשלוח נוסף ,אותו תעניק לעמית/ה ,ו כך תוכל גם היא לקיים מצוות משלוח מנות .כל משלוח כולל גם
מ גילת אסתר ועלון הכולל דברי ברכה ,דברי תורה ועוד .המבצע מאפשר גם מפגש אישי עם נציגות העמותה
והזדמנות לאוזן קשבת ומענה לשאלות פרטניות .ייחודו של "משלוח המנות" שיזמה אלומה ,מתבטא
בשיתוף ההורים במבצע ,ביצירת אפשרות להוספת מכתב אישי בתוך החבילה המגיעה ישירות לידיה של
הבת בבסיס בו היא משרתת ,ובמתן האפשרות למקבלת להיהפך לנותנת ,ע"י צירוף חבילה נוספת.
כנס חינוך של התק"צ

במרכז הכנסים שבקיבוץ שפיים ,השתתפו השבוע פעילי מחלקת חינוך והחברה בכנס שקיימה מחלקת
החינוך של התנועה הקיבוצית בנושא "תקנת ילדים ונוער" .הכנס הוא חלק ממהלך כולל שנועד להביא
להכרת המדינה בייחודו של החינוך הקיבוצי ,ולכלול אותו בתוך תקנה תקציבית המאפשרת בניית תכניות
מותאמות לחצר הקיבוצית .בכנס נשאו דברים מזכל"י התנועות ,איתן ברושי ונחמיה רפל ,ופרופ' נמרוד
אלוני שפרס בפני המשתתפים יריעה חינוכית רחבה .בחלקו השני של הכנס התפזרו המשתתפים לארבעה
מושבים שעסקו בתוכן ובמהות ייחודו של החינוך הקיבוצי (לדוגמא ,החינוך לחקלאות שבמסגרתו סיפר
עוזי צוקר מקיבוץ מירב על הקמתה והפעלתה של תכנית רגבים) .השותפות בקידום התקנה התקציבית
מחייבת אותנו ,פעילי התנועה ,להיות שותפים בתחנות שבדרך ,והכנס היווה אחת מהן.
המאבק על קרקעות הקיבוצים

התנועה הקיבוצית מובילה בימים אלה מאבק מתוקשר כנגד החלטות רשות מקרקעי ישראל .ביום ראשון
האחרון יצאה שיירה של משאיות עמוסות שלטים לנסיעה הפגנתית על כבישי ישראל .בימים אלה
מחולקים לקיבוצים שלטים עם סיסמאות כגון" :הקפאת הבניה תחסל את הקיבוץ" ,מתוך כוונה לתלות
אותם על הגדרות לאורך הכבישים ,ולהשתמש בהם בהפגנות שקטות בצמתים מרכזיים .מזכירות הקיבוץ
הדתי תומכת במאבק ,וקוראת לקיבוצים ולחברים להשתתף כמיטב יכולתם בצעדים ההפגנתיים.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

