ב"ה ,ו' חשון תשע"ה

שלום לכולם,
האגף הביטחוני-חברתי במכינות צהלי ויונתן
ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון ,עמיקם סבירסקי ,ובכירי האגף ,ביקרו בשתי המכינות שלנו,
ויצאו נרגשים ונפעמים .נפגשנו במשואות יצחק ,ולאחר סיור קצר באתר מכינת צהלי נפגשנו עם  6בוגרות,
שנעתרו לבקשת מיכל נגן ,ראש המכינה ,והגיעו במיוחד (ובשמחה!) .שמענו מהן על הדרך שעשו מביתם
ובית ספרם אל שירותם הנוכחי בצה"ל .הדברים הדהימו את המבקרים! רוב הדוברות משרתות כקצינות
בצה"ל ,בתפקידים רגישים ומשמעותיים מאד ,וכולן הדגישו את מרכזיותה של מכינת צהלי – וצוות
המכינה – בבניית דרכן ובגיבוש תפיסת עולמן .המשכנו לרחף במכינת יונתן שבעלומים :ראשי האגף עמדו
מול לוח המודעות ועיינו בכובד ראש במערכת השעות העמוסה בלימודים ,עבודה ,התנדבות ,משימתיות,
חיי חברה ועוד ,והבינו את האפשרויות הגלומות בַּ מכינה הדתית שבה מתחנכים יחדיו בנים ובנות .סיימנו
בשיח עם כל החניכים ,בוגרי י"ב מרחבי הארץ ,שהגיעו לעלומים ימים ספורים לאחר "צוק איתן" כדי
ללמוד ולהכין את עצמם לצה"ל ,וחשבנו בשקט" :שירת הנוער – שיר עתידנו".
הגיל הרך – מפגש מנהלות
מנהלות הגיל הרך בקיבוצינו נפגשו בשבוע שעבר בקיבוץ סעד ,ועסקו בנושא "שיגרת חירום" .מדווחת
נירית אפרתי (קבוצת יבנה ,רכזת הגיל הרך) :פתחנו את היום בשיעורו של הרב עמית קולא" :שמירתי על
המקום ושמירת המקום עלי" ,כאשר ההתייחסות אל 'המקום' היא בהיבט הפיזי ,החברתי ,הקהילתי
והאמוני .בשיעור עלו מערכות היחסים בין האדם לחברו ולקהילתו ,ובין האדם למקום .בשיח הוצפה
סוגיית ההתיישבות :עצם הקמתנו את הישובים ואת הבית ,וההבנה שמעבר לבניה הפיזית יש גם היבנות
אישית ,אחריות אישית והשתרשות ,שמודגמת יפה בשירים כגון "לא לשווא אחי חצבת"" ,אנו באנו ארצה
לבנות ולהיבנות" ועוד .מהשיעור עברנו לסדנא מונחית ע"י אנשי "מרכז חוסן" ,המתמחים בהערכות
להתמודדות בחירום .קיבלנו כלים לוויסות עצמי ,ולמדנו סגנונות שונים של התמודדות בזמן חירום,
שפותחו ע"י פרופ' מולי להד בשיטה הנקראת מודל גש"ר מאח"ד.
שבתות עיון ונופש
רבים מאלה שפנו אלינו וביקשו להירשם לאחת מהשבתות שאנו מארגנים נוכחו לדעת שהרשימה מלאה,
ועברו לרשימות ההמתנה .אנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם לכך שהשבת שתוכננה להתקיים במעלות
– שבת פרשת שמות – עברה לאכסניית הנוער החדשה בפקיעין ,וכאן נותרו עדיין כ 02 -חדרים פנויים .נודה
לאלה ש נרשמו למעלות אם יאשררו טלפונית את הזמנתם ,לאור המעבר לפקיעין ,ונשמח אם המצויים
ברשימות ההמתנה באחת השבתות האחרות יעברו ויירשמו בפקיעין .כרגיל ,כל הקודם – זוכה!

"מצא אשה מצא טוב"
עמותת ישפה ,הפועלת ליצירת מפגשים וקשרים במגזר הציוני-דתי ,כינסה את הפעילים (= שדכנים
ושדכניות) לערב מעניין ,תחת הכותרת" :עיין ערך רווקות" .ברקע השיח שהתפתח בקבוצות קטנות עמדו
ממצאי סקר שהביא נתונים ממגוון שאלות ,כגון :מהי מחויבות הרווקים/ות להלכה? האם הם גרים ליד
ההורים? מהו מספר הדייטים אלי ו הלכו? כיצד מתייחסים ההורים לרווקות מאוחרת של ילדיהם? ועוד.
בממוצע ,כל שבועיים נישאים  3זוגות שהכירו באמצעות ישפה .בפתח החוברת שחולקה למשתתפים נכתב:
"היה חשוב לנו ליצור כנס של דיבור מעמיק .שיח פותח ... .הכנס הוא שיא של עבודה ארוכה ,שלא נגמרת
פה ,כי שאלות טובות לא מקבלות תשובה בסימן קריאה ,אלא כמה כיווני חשיבה חדשים" .נוסיף ונציין
שתנועת הקיבוץ הדתי שותפה בעמותת ישפה ,ושירותיה ניתנים לכל החברים והתושבים המעוניינים בכך.
מסע המושבות
בימים אלה שלחנו למרכזי המשק ומזכירויות הישובים הזמנות ל"מסע המושבות של חקלאי הקיבוץ
הדתי" .המכתב המיועד לכל חקלאינו נפתח במילים" :בחודש מרחשוון תרע"ד (חורף  ,)9193בימי השלטון
העותומאני ,יצאה מיפו משלחת בת עשרה רבנים למסע של למעלה מחודש ימים למושבות החלוצים
בכרמל ,בגליל ובעמקי הצפון .בראש המשלחת עמדו רבה של יפו והמושבות ,הרב אברהם יצחק הכהן קוק
זצ"ל ,ורבה של העדה החרדית בירושלים ,הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל .הדרך היתה ארוכה ומייגעת,
והרבנים עברו טלטולים רבים ,אך כל זאת היה ראוי וכדאי למען מימוש מטרותיו הנעלות של המסע:
יצירת גשר וקירוב לבבות בין אנשי 'הישוב הישן' ובין אנשי 'הישוב החדש' ,וחיזוקם של חיי התורה
והמצוות בקרב החלוצים והמתיישבים" .במכתב מפורטים התאריכים והעלויות .מומלץ להזדרז ולהרשם!
מדריכות ומדריכים  -ימי הכשרה
בשבוע שעבר ,בימי רביעי וחמישי ,התכנסו בבית ספר שדה בכפר עציון כ )!( 02 -ממדריכי החינוך הבלתי
פורמלי בקיבוצי הקיבוץ הדתי ,ליומיים מרוכזים של הכשרה והעשרה .כל משתתף הוזמן לבחור בנושאים
שמעניינים אותו מתוך מגוון רחב של סדנאות ,שיעורים והרצאות .כותרת ימי ההכשרה" :החינוך הוא
הדרך ,האדם הוא המטרה" ,לקוחה מכתביו של א.ד .גורדון ,והנושאים לבחירה היו" :איך מדברים ואיך
מקשיבים לבני נוער?"" ,תרבות פנאי"" ,חינוך למיניות"" ,האם יש יחוד לחינוך הקיבוצי?" ,ועוד ועוד .על
ההצלחה ניתן ללמוד מדבריו של יואל קרצ'מר-רזיאל ,מנהל החינוך בעין צורים" :תודה על יומיים
מושקעים ,משמעותיים ומעוררי מחשבה ודמיון .הצוות שלי חזר בתחושה של התרוממות רוח ,ועם
מוטיבציה ליישם בתוך הפעילות במערכת החינוך שלנו עוד ועוד מתוך הרעיונות שעלו בימי ההכשרה".
גלי ישראל
לרגל שנת השמיטה ,תחנת הרדיו "גלי ישראל" משדרת פעמיים ביום את "פינות שבת הארץ" ,המוגשות ע"י
רבני הקיבוץ הדתי .מוזמנים להאזין לשידורים בתדרי  1..2 FMאו  ,926.6בימי שני וחמישי לפני חדשות
השעה .96:22

שבת שלום!
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

