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הסכמה גורפת לכך
שצריך להגיע לכל ילד ,
גם למיוחדים ולמאתגרים

השיר לא תם ,הוא רק מתחיל
פורום מנהלי חינוך נפגש בשבוע שחלף בבארות יצחק ,בשינוי היום הקבוע ליום ה' על מנת
לאפשר לכמה שיותר רכזי חינוך (כמעט כולם) להגיע למפגש .בחלקו הראשון של הפורום
התקיים מפגש עמיתים בו עסקנו בהתמודדות עם ילדים בעלי קשיי קשב וריכוז .בחלק זה,
המונחה במקצועיות ובענווה ע"י נורית סברסקי ,התקיים שיח מעמיק והוחלפו דעות שונות,
אך היתה הסכמה גורפת לכך שבמסגרת החינוך הבלתי פורמלי עלינו להגיע לכל ילד ,גם לאלו
הזקוקים לתשומת לב מיוחדת וגם לילדים המחפשים אתגרים .בחלקו השני של המפגש
עסקנו ביום שאחרי כנס החינוך (שהתקיים זה מכבר במלון לביא) .הרכזים רואים בכנס זרז
לעיסוק משמעותי בכל המרחב של חינוך לקיום מצוות ,אמונה ותפילה ,ולצד הדילמות
והלבטים בתחום זה נאמרו אמירות ברורות והועלו רעיונות רבים ,וביניהם הצורך לקיים שיח
משותף עם רבני הקבה"ד ולגעת בנושא קיום מצוות" .השיר לא תם הוא רק מתחיל" ואנו
נמשיךלפי
ונמנף את הרעיונות והאמירות מהכנס וממפגש הרכזים לעשייה בתנועה ובמערכות
החינוך.
עבודת נוער
כחלק מהליווי התנועתי הניתן לקיבוצים בתחומים רבים ושונים ,מלווה רכז מחלקת החינוך
התנועתי את מערכת החינוך בסעד הפועלת להתאמת מערך עבודת הנוער לשינויים שנעשו
בקיבוץ .מדווח זיו כרמל ,רכז החינוך התנועתי :מערכת החינוך בסעד מקיימת בימים אלה
תהליך משמעותי השואף להתאים את מערך עבודת הנוער בקיבוץ לקיבוץ המשתנה .בתהליך
נוסח נוהל חדש ונלקחו בחשבון הרצון לשמר את העבודה כערך ליבה משמעותי בקיבוץ ,אך
מאידך נלקח בחשבון גם הצורך להתאים את מערך העבודה של הנוער למציאות בקיבוץ
המשתנה .שילוב בפועל של הניגודים שעלו הוא אתגר רציני שעומד בפני רכז החינוך ,מרכזי
הענפים ומנהיגי הקהילה.

רצון לשמר עבודת נוער
כערך משמעותי מול
צורך להתאימה למציאות

בני עקיבא
ביוזמתם של מזכ"ל תנועת בני עקיבא ומזכ"ל הקבה"ד ,ובמימון משותף ,הוכנסה מתחילת
שנה זו רכזת לסניפי בנ"ע שבקיבוצי הצפון .נעמה שורק משדה אליהו מרכזת ומנחה את
עבודת הקומונריות בעמק המעיינות ,תוך מתן כלים מקצועיים לניהול הסניפים והובלתם
קדימה .בפגישה משותפת עם אשר רכז המחוז ונעמה ,שמענו על שיפור וצמיחה בשטח ומתן
מענה לצרכים רבים של הקומונריות .מקווים שבעתיד הקרוב יכנס רכז דומה לקיבוצינו
בשפלה ,בגוש עציון ובדרום ,ותמשך התנופה של פעילות הסניפים הקיבוציים בכלל.
חדש  :רכזת ומנחה את
עבודת הקומונריות
בעמק המעיינות

יום עיון לגננות ומובילות
השבוע התקיים יום העיון הראשון לגננות ומובילות בקיבוצי הדרום .מדווחת נירית אפרתי,
יהול הרך בתנועה :היום הוקדש לנושא שפת התורה כשפת חיים – השימוש בשפת
רכזת הגיל
היומיום ,התורה ,השירה והמוזיקה – "ושננתם לבנך ודברת בם" .הוא נפתח בדברי תודה
והערכה לגננות ולמנהלות על עבודתן בשטח ,ועל חשיבות פועלן כמחנכות ללמד את ילדינו
מתוך אמונה במה שאנו מלמדות ולהוביל לאותה הדרך .ראשון הדוברים ,הרב עמית קולא,
רב קיבוץ עלומים ,חיבר את המשתתפות דרך חמש מערכות לשפת התורה כשפת חיים:
אותנטיות; קהילתיות; פרסים וערכים; שפה ותמימות; הלכה ומעשה .דיברנו על חשיבותן
של האותנטיות ,ההליכה עם האמת שלנו ותודעת הלב בתהליך החינוך ,והסכמנו שמחנך חייב
לחנך רק לדברים שהוא מאמין בהם .לאחר שיעורו המרתק של הרב עמית נפגשנו עם ספרה
של מיריק שניר "בראשית ברא" ,אשר אינו מהווה כמובן תחליף לתנ"ך אך מביא ראייה

דובר על חשיבותן של
האותנטיות ותודעת הלב
בתהליך החינוך

יצירתית וצבעונית לבריאת העולם ולשפת התנ"ך ,ומציג גישה ייחודית לעולם השפה
והסיפור .לסיום היום פגשנו את אריאלה סביר ,יוצרת וכותבת שירי ילדים מזה כ 03 -שנה!
אריאלה לימדה אותנו שירים מעולם המידות והערכים ,ובמהלך המפגש איתה נחשפנו
להתמודדותה המעוררת התפעלות עם העיוורון .הגננות יצאו מיום העיון מלאות סיפוק
והביעו שמחה על ההזדמנות למפגש וללימוד משותף .בע"ה ,בשבוע הקרוב יגיע תורן של גננות
הצפון ,ונקווה שגם להן תהיה זו חוויה מרוממת ומוצלחת!
מסע המושבות של חקלאי הקיבוץ הדתי
השבוע ,בימים שני – רביעי ,יצאו שני אוטובוסים עם כ 033 -חברים וחברות מקיבוצי ויישובי
התנועה למחזור השני של "מסע המושבות של חקלאי הקיבוץ הדתי" .במסע שלנו ִשחזרנו את
רוב המסלול שעשה הרב קוק זצ"ל ביחד עם הרב זוננפלד זצ"ל ורבנים נוספים לפני כ033 -
שנה במושבות הצפון ,אך פתחנו והוספנו סיור במושבות "יהודה" בעקבות מסע אחר של הרב
זצ"ל במזכרת בתיה ורחובות .קשה לסכם במילים קצרות את החוויה הייחודית ,שכללה
דיבוק חברים והדרכה מצויינת של צוות "בית הרב" באתרים מעניינים .כבר בנקודת
ההתכנסות בבארות יצחק ,בדברי הפתיחה של הרב יוחנן פריד ,יו"ר "בית הרב" ,על "ייחודו
של 'מסע המושבות' וחשיבותו ההיסטורית" ,הרגשנו שאנחנו בְּ פִ תחה של חוויה חד-פעמית.
וכך כתבה חניתה מרום מקיבוץ עלומים ,בסיום המסע באחוזת דוברובין :בשמי ובשם חברי
אני מבקשת להודות על שלושה ימים קסומים עם טעם של עוד .על שיחות ושעורים מעניינים
ומרתקים .לא ממש חשבתי שכך יהיה מסע הרבנים .אני מבקשת לציין את ההתגיסות
והבחירה של מיטב ההדרכה .זכינו ליהנות מצימוקי הרבנים ומבחירות מיטביות של מרצים
"מאמינים" ,שילוב מושלם בין היכרות עם הרב קוק ,תורתו ומסעו ,והשלמה מרתקת על
המצב בארץ בכללותו .את ההנאה תיבלנו בזמר ושיר ,אלמנט נוסף שאת ימי הלימוד האיר.
תודה גדולה לכל מי שחלק נטל בהנאה .אנחנו בכמיהה לשמיטה הבאה...
מסע זה הינו נידבך נוסף בשורה של פעילויות אשר התנועה מארגנת במהלך שנת השמיטה
תשע"ה ,במטרה להעשיר את ציבור החברים בתחומים נוספים הנותנים טעם ייחודי ל"שנת
השבע" ,וכך כתב לוי גבעון ,טירת צבי ,מנהל המסע" :לאורכו של המסע חשפו בפנינו רבנים
ואנשי התיישבות את האחריות שלנו כחברי הקיבוץ הדתי להמשך המסע הראשון .כתנועת
התיישבות מוטלת עלינו החובה לקירוב לבבות בין הזרמים השונים ולקיומן של המצוות
התלויות בארץ".

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

שלושה ימים קסומים
השאירו טעם של עוד
וכמיהה לשמיטה הבאה ...

