ב"ה ערב ראש השנה ,תשע"ה

שלום לכולם,
קפה תנועה צפוני
זו השנה השלישית שבה מתקיים ערב 'קפה תנועה' צפוני ,המוקדש לזכרו המבורך של הרב אלי כאהן .חדר
האוכל של קיבוץ עין הנצי"ב היה מלא מפה לפה .צעירים ומבוגרים ,דתיים וחילונים ,קיבוצניקים וכאלה
שאינם ,כולם נקבצו יחד לערב שכולו לימוד ,שיח וניגון לקראת ימי תשרי .בשיתוף פעולה בין תנועת
הקיבוץ הדתי ,מדרשת הגולן ,מדרשת עין הנצי"ב והקיבוץ המארח – עין הנצי"ב ,זכינו לחוות שוב
התרוממות רוח גדולה .אין ספק כי הציבור הרב שמצביע ברגלים ובא ,מוכיח לנו שוב ושוב כי 'צמאה נפשנו'
ללימוד של יחד מתוך שמחת הלב .תודה לכל המלמדים המעולים שנענו לקריאה ובאו מקרוב ומרחוק,
תודה לציבור הרחב שהגיע ,וכמובן – לצוות המארגן.
שבתות עיון ונופש
מחזור חדש של "שבתות עיון ונופש" יצא לדרך! השבוע נתלו כרזות על לוחות המודעות בקיבוצים ,ובהן
המידע על  4שבתות מלאות וגדושות בתוכן ובאווירה ,שיתקיימו במהלך חורף תשע"ה הבעל"ט .השנה
נתארח במלון 'משכנות רות דניאל' שביפו; במלון המחודש 'פנינת העמק' הסמוך לכפר תבור; במלון 'שיר
למעלות' הסמוך לישיבת ההסדר במעלות ,ובאכסנייה החדשה שבפוריה .כמנהגנו ,נטייל ביום שישי שלפני
כל שבת ,והפעם אנו מציעים בחירה בין שני מסלולי טיול .המידע – כולל דרכי ההרשמה – הוכנס לאתר
האינטרנט של התנועה ,ואתם מוזמנים להירשם ולחוות שבת "מעין עולם הבא"! www.kdati.org.il
פורום רכזי חינוך
ביום חמישי האחרון התקיים מפגש רכזי החינוך לסיכום השנה ופתיחת השנה החדשה ,מפגש שנדחה מימי
מבצע 'צוק איתן' .מדווח זיו כרמל :פתחנו בטיול בפארק המעיינות ,תוך הכרות עם פרוייקט 'שביל עמק
המעיינות' וחיבור העבודה החינוכית לטבע הסובב אותנו על עוצמתו והאפשרויות החינוכיות הגלומות בו.
לאחר מכן התכנסנו "בקפה בשדה" בשדה אליהו לשיח על חוויות ,רגשות ותובנות מהשנה שחלפה ,ובעיקר
מהקיץ המורכב שעבר על כולנו .בשיחה ,בהנחייתה הרגישה והמקצועית של נורית סבירסקי ,שיתפו
הרכזים את עמיתיהם בקשיים ,בהתמודדות ובחוסן .רבים ציינו את התמיכה והחיבוק שקיבלו מהתנועה,
ואת הדלת הפתוחה שנתנו קיבוצי הצפון לדרומיים .השיחה המרגשת אפשרה לכולנו ללמוד מהניסיון
שנצבר במהלך ימי הלחימה ובימים שאחרי ,ולקבל כלים לעבודה בהמשך .במפגש נפרדנו מדפנה עופר
המסיימת שלוש שנים של ריכוז חינוך בשדה אליהו (מחליפה אותה רחל לוי) ,ומדוד רפפורט המסיים
קדנציה בעין הנצי"ב (מחליפה אותו אסנת נוימן כהן) ,והכרנו את גדי סמואל הנכנס לרכז את החינוך בסעד.

משלחת בני עקיבא גרמניה יצאה לדרך
המזכירות המורחבת של "בני עקיבא – התנועה העולמית" ,שבראשה יושב נחמיה רפל ,התכנסה לישיבת
סיכום שנה והיערכות לשנה הבעל"ט .הרב נעם פרל ,מזכ"ל התנועה העולמית ,מיקד את דבריו בסדר היום
המתוכנן ל וועידה שתתכנס בעז"ה בחורף תשע"ה הבעל"ט ,ותוקדש להתחדשות העשייה תחת הכותרת
'אביב תנועתי' .חלק מההתחדש ות כבר נראה בעין :סניפים חדשים נפתחו בצרפת ,במקסיקו ,ובעיקר
בגרמניה .למה גרמניה ? – משיב על כך רועי אביקסיס ,סגן מזכ"ל התנועה" :קהילת יהודי גרמניה היא
השלישית בגודלה באירופה המערבית ,ומתגוררים בה כ 002,222 -יהודים ,מתוכם כ 002,222 -איש
רשומים כחברים בקהילות היהודיות (רובם ככולם ע"פ ההלכה) ,יהודים שהיגרו ממדינות חבר העמים
כחלק ממדיניות גרמניה לשיקום הקהילות שהושמדו בשואה .יהודים אלה זוכים למענקים ומלגות נדיבים
מהממשלה הגרמנית ,וחיים חיי רווחה ונוחות .כמהגרים דלי רקע ביהדות ,חפצים היהודים ב'התגרמנות'
מהירה והשתלבות מושלמת של ילדיהם במרקם החיים הגרמני .בידינו חלון הזדמנויות צר ,ההולך וניסגר,
להעשיר ולבסס את תודעתם היהודית של בני הדור הצעיר ,לחשוף אותם למדינת ישראל ולהניעם לעלייה
בטרם יתבוללו ויאבדו .הקבוצה הנוכחית של שליחים מונה  3משפחות שיצאו לדיסלדורף ,דורטמונד
ודיסבורג ,ולצידם זוג רווקים בפרנקפורט וזוג רווקות למינכן .השליחים ישולבו בתוך הקהילות בתפקידי
חינוך ובהעצמת פעילות תנועת בני עקיבא המקומית ,ויגייסו חניכים ליצירת גרעיני פעילות ועלייה".
מפגש הפורום הציבורי
"הפורום הציבורי של כפרי הנוער והפנימיות בישראל" ,בראשותו של חתן פרס ישראל אבי נאור ,נפגש מדי
רבעון ,ודן בנושאים עקרוניים ומהותיים לקידומם של כפרי הנוער והפנימיות בישראל ,לצד מיקוד פעילות
הפורום בצרכים המשתנים מעת לעת .נציגי הקבה"ד ומנהלי ששת כפרי הנוער שלנו מהווים חלק חשוב
בפורּום .המפגש האחרון נפתח בסקירה רחבה של ד"ר בני פישר (מירב) ,מנהל המינהל לחינוך התיישבותי,
פנימייתי ועליית הנוער ,על חזון המינהל לשנת הלימודים תשע"ה ויעדיו ,ובהצגת התוכניות והפרוייקטים
הייחודים מהם זוכים ליהנות חניכי כפרי הנוער .בהמשך המפגש הציגו עובדי 'הפורום' את עשייתם
בשלושה מעגלים :השפעה על מדיניות משרדי הממשלה בכל הנוגע לכפרי הנוער והפנימיות; פיתוח
שותפויות ומשאבים שיאפשרו הענקת שירותי חינוך ורווחה מוגברים לילדים הזקוקים להם ,ופיתוח
יכולות מקצועיות של צוותי כפרי הנוער והפנימיות .העשייה הברוכה של 'הפורום' כבר נראית לעין :ב13 -
כפרי נוער הסתיימה מלאכת שיפוץ מבני הפנימיות בהיקף כספי של עשרות מיליוני שקלים ,שהושגו תודות
לשיתוף פעולה בין המיגזר השלישי למשרדי הממשלה .יישר כח לכל העוסקים במלאכת קודש זו.

ויהי רצון
שתהא שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה
שנה של שפע,
שנה של אחדות ואהבת חינם.
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

