ב"ה י"ח אייר ,תשע"ה

שלום לכולם,
שלא על מנת לקבל פרס
" ...אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את
הרב שלא על מנת לקבל פרס ,ויהי מורא שמים עליכם" .במילים אלה פתח נחום לנדאו ,מנהל
הקהילה בקיבוץ סעד ,את הדיווח על זכיית סעד בפרס "קהילה למופת" .בדבריו בטכס אמר
נחום" :על ארבעה דברים חוסנה של סעד :חוסנה הרוחני והאמוני – ולכן נמצא איתי כאן הרב
הכוונה – להרחיב
ידע' לתמוך מרחוק ולסייע
הלחימה,
ארי סט ,רב הקהילה שלמרות ששרת במילואים בזמן
את מס
כמותית
איתי כאן רבש"ץ הקהילה
ולשפר
נמצא
המתנדבים
בחיזוק הרוחני אמוני .השני ,חוסנה הפיזי והביטחוני – ולכן
התכנית
את
איכותית
כאשר היו בתוך סעד בנוסף לחבריה
אריאל סאסי ,שהוביל את כל ההיערכות הביטחונית ,גם
כ 055 -חיילי צה"ל מיחידות שונות ומגוונות .השלישי ,חוסנה של ההנהגה – ובמיוחד צח"י
שפעל ללא ליאות לאורך חודשיים למען הקהילה .והאחרון ,חוסן תעצומות הנפש של דבקות
בעשייה למען האחר ,גם בעת מלחמה .לצערי לא יכלו לבוא איתי לכאן בני הנוער מהתיכון ,אך
חשוב לומר שבאמצע המלחמה ,במקום לבטל את קייטנת ילדי איל"ן ,המיועדת לנכים בדרגות

פרס

קהילה למופת
מוענק בזאת

לקיבוץ סעד

על עמידתו האיתנה
בצוק איתן

קשות ,הם העבירו אותה לקיבוץ מירב בגלבוע ושם הפעילו אותה במלואה .תודה לממליצים,
תודה למחליטים ,ומי ייתן ונהיה תמיד נותני סעד ולא מקבלים" .כל הכבוד!
משבי רוח – הדור הבא
אל תוך השעות הקטנות של הלילה ישבה השבוע חבורה של צעירים מרחבי הקיבוץ הדתי
למפגשה השמיני ,ודנה בשאלות ברומו של עולם וביומיומיות כאחד .הפעם בחרנו את נושא
נציגים? מ 71
החקלאות .האם החקלאות היא ערך רלוונטי 62
האם נחנך ילדינו להיות חקלאים?
גם בימינו
לשמוע
קיבוצים באו
מרתק עם נרי שוטן ,חבר תנועת
במפגש
האם זהו ערך קיבוצי-דתי ,ציוני? בחנו את הסוגיה
על האיומים וגם על
ממייסדי קואופרטיב 'לעבדה ולשמרה'.
"דרור ישראל" וחבר קיבוץ המחנכים רביד שבגליל,
היוזמות היפות
יחד איתו ניסינו להבין את תמונת המצב במדינת ישראל :קצת נתונים ומספרים ,קצת מדיניות
ממשלתית ,קצת כלכלה ,אקטואליה וגם קצת פוליטיקה ...אך בעיקר הרבה שיח על ערכים ,על
סדרי עדיפויות ועל שאלות חינוכיות .פתחנו קצת ממקורות ישראל .התרוממנו מעל העובדות
והמציאות ושאלנו האם בכלל אנו רוצים חקלאות ומדוע? האם זוהי עבודה חשובה יותר
מאחרות? ומהם הערכים היהודיים ,התורניים ,הרוחניים והחברתיים המנחים אותנו בדיון
סביב שאלת החקלאות וזכות קיומה במדינת ישראל וכמה משאבים צריכים להיות מוקצים
לטובת העניין? בכתביהם של שלום קרניאל ,החת"ם סופר ,הרב אורי סמט ועוד קיבלנו
קריאות כיוון ונסחפנו לדיונים סוערים .היה כיף ,טעים ,נעים ,ומשמעותי .המפגש הבא ביום
שלישי,ח' בסיון 5..0 ,בשעה  55:05במשרדי התנועה בנחלים ,יעסוק בנושא" :דתיות הקיבוץ
הדתי :בין קרניאל לאדמנית .מקומו של הקיבוץ הדתי במרחב הציוני דתי  -תפיסות ,מגמות,
שפות ,גוונים; התחדשות ,סמכות ,רוחניות ,מחויבות ".מוזמנים בשמחה!

" נרגש לראות את
עיניכם הנוצצות ולשמוע
על ה ישגכם המקצועיים "

לכבודה של רחל
בשבוע שעבר התקיים בעין הנצי"ב ערב ייחודי :ערב עיון ושיח של מדרשת עין הנצי״ב,
לכבודה של רחל קרן ,ממובילות המדרשה ,עם הגעתה לגיל שישים .חדר האוכל התמלא
במאות אנשים ,שבאו מקרוב ומרחוק ,וביניהם רבות מבוגרות המדרשה .הערב נפתח
בשיעורים קצרים על דמותה של רחל המקראית בשירתה של רחל המשוררת (ד״ר גילי זיוון),
מבט חדש על סיפור אהבתם של רבי עקיבא ורחל (הרב יצחק בן דוד) ,ועל דמותה המיוחדת
והצבעונית של רחל ינאית בן צבי (אשת ההלכה מלכה פיוטרקובסקי) .בחלקו השני התקיים
פאנל מרתק של נשות הלכה (מלכה פיוטרקובסקי ,דבורה עברון ,ד״ר מיכל טיקוצ׳נסקי)
בהנחייתה של ד״ר אסתר פישר ,שעסק בתהליך השתלבותן של נשים בשיח ההלכתי כלומדות,
כמלמדות ,ובעיקר כמורות הלכה .הערב הסתיים בדברים נרגשים של כלת השמחה ,רחל.
המשתתפים חוו ערב מרתק ומרגש ,שהדיו המשיכו להתגלגל בשבילי העמק גם בימים
שלאחריו .נאחל לרחל שתזכה לעוד שנים רבות של הרבצת תורה ,ולמדרשה – שתמשיך
לשגשג כמרכז תורה וחכמה ,עבור תלמידותיה ,סביבתה ,והקבה"ד.

ערב עיון ושיח ייחודי
לכבודה של רחל קרן ,
ממובילות המדרשה

הקיץ – הזדמנות ואתגר חינוכי
בשלהי האביב ועל סיפו של הקיץ ,התכנסו בשבוע שעבר צוותי החינוך החברתי ליום עיון תחת
הכותרת "הקיץ – הזדמנות ואתגר חינוכי" .מדווח זיו כרמל :כפתיח שמענו שיחה מעשירה
ומרתקת של הרב שי פירון ,שר החינוך לשעבר ,שפרס לפנינו את משנתו בדבר הרצף החינוכי
מבית הספר הפורמאלי אל החינוך החברתי .לאחר מכן שמנו פעמינו לשערי פארק אפק ,שם

נקווה שההשראה
מהפעילות בטבע תסייע
לבניית קיץ מחנך ו מוצלח

חיכו לצוותים מעטפות סגורות ,ומכאן התחיל מרוץ דינמי ומרתק בסגנון המרוץ לקיבוץ
הדתי – הצוותים טיפסו ורצו ,השתכשכו במים ,פתרו חידות ,הצטלמו בבגדי עבודה על רקע
מבצר אנטיפטרוס ועוד הפתעות .לקינוח ,בנוסף לפלחי אבטיח עסיסי ,נפגשנו לשיחה עם
הפסיכולוג אסי שורק ,שהכניס אותנו לנבכי הנפש ואל הצורך של כולנו בטבע ובקצב אחר.
אנו מקווים שההשראה מהפעילות ומהרעיונות שעלו ביום העיון ישמשו כל מדריך לבניית קיץ
מחנך ומוצלח !
מכינת יונתן
אירית ברוק ,הממונה במשרד החינוך על המכינות הקדם-צבאיות ,ערכה השבוע ביקור
במכינת יונתן שבעלומים ,כהכנה לדיון שיתקיים בקרוב בישיבה משותפת של נציגי משרדי
הביטחון והחינוך ,ובו יוחלט על הענקת הכרה רשמית ותקציבית במכינה .המארחים ,אנשי
עלומים וצוות המכינה ,הותירו על המבקרת רושם אדיר :החל מהצעידה במרחבי גן הנוי
המקסים של הקיבוץ; והמשך בארוחת צהריים בחדר האוכל הקיבוצי; בביקור חטוף
ב"בארות בנגב"; בהתפעלות מלוח השעות הנאה והמדוקדק ובו פירוט העשייה והלמידה
לאורך כל השבוע; בשיחה פתוחה עם החניכים וכלה בשיחת סיכום עם הצוות המוביל .הכל
הותיר רושם של עשייה חינוכית נמרצת מתוך אהבה וערכיות .כאשר שאלה עירית את
החניכים" :למה תתגעגעו"? הם השיבו בחיוך ,בשובבות וברצינות כאחד" :לארוחת
הצהריים ,לילדים בגן ,לחברי הקיבוץ ,לצוות ,לעבודה החקלאית ,ועוד" .אנו מאחלים
למכינה ,צוותה וחניכיה ,להגדיל תורה ולהאדיר!
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

בין השאר
לוח
השעות
הנאה
והמדוקדק
ובו פירוט
העשייה
והלמידה
לאורך כל
השבוע ,
הותיר
רושם על
הממונה
על
המכינות

