ב"ה ח' תמוז ,תשע"ה

שלום לכולם,
מועצת צעירים ונוער – הולכים להגשמה
כ –  03צעירים ובני נוער התקבצו ובאו מהצבא ,מהמכללה ,מהש"ש ,מבתי ספר בכל רחבי

סופשבוע של דיונים ,
הרצאות  ,מפגשים
ואווירת שבת מיוחדת

הארץ ,והתכנסו בקבוצת יבנה לסופשבוע של דיונים ,הרצאות ,מפגשים ואווירת שבת מיוחדת.
תחת הכותרת 'מועצת צעירים ונוער' עסקנו בערכים של התנועה ,במוטיבציה שלנו להוביל,
להרחיב
הכוונה –
מתוך המועצה נולדו שתי
להגשמה.
להשפיע וליישם ,ואף התחלנו לייצר מסלולים שונים
כמותית את מס '
ממשית להקים גרעין פועל
קבוצות ,שמטרתן לימוד חודשי מעמיק ,ולאחת מהן יש גם
כוונהולשפר
המתנדבים
צעירים (כיתה י' ומעלה)
איכותיתגםאתאתם
ומגשים בהמשך הדרך .היה מרתק ומרגש כאחד .אז אם
התכנית
ומעניין אתכם להצטרף ללימוד ולעשייה בתוך חבורה איכותית שמתגבשת – אתם מוזמנים
ליצור קשר!
מסע בין עולמות
בפעילות הקיץ התנועתית לילדי כיתות י' השתתפו השבוע  55בני ובנות כיתה י' מקיבוצי
התנועה .הם נעו על כביש מספר  1מירושלים לתל אביב ,ופגשו את העולם המסורתי ולצידו –
העולם המודרני .ליבנו יחדיו את הערכים הבאים משני העולמות הללו דרך חידות ,משימות
וריצה ממקום למקום עם תיק על הגב .החבר'ה נדרשו ליצירתיות ,לתושיה ולחשיבה .פגשנו
את אפרים ב"ק (כפר עציון) ולמחרת את מוקי צור (עין גב) לשיחות חשובות אודות אתגרי
השילוב והמורכבות בין שני העולמות הללו שאנו נטועים בהם .היה פותח עיניים ומעורר
למחשבה ,והיה ניכר כי המשתתפים החמודים נהנו מחוויה יוצאת דופן.

נדרשו ליצירתיות
וחשיבה וה יה ניכר כי
נהנו מחוויה יוצאת דופן

סיום בשלוחת בית שאן
שנה!! באירוע מרגש שהתקיים
מחזור א' של "נטע – מדרשה לחיים" בבית62שאן
סיים 71
נציגים מ
של באו
קיבוצים
מועמדרשת נטע' היא שלוחה של
לשא'' .
מחזור
במדרשה ,נפגשו בבית שאן כל השותפים להצלחה
ותיק וגם על
האיומים
במדרשת עין הנצי"ב ורבו של קיבוץ
עלר"מ
מדרשת עין הנצי"ב ,בראשות הרב אסי בלנק,
היוזמות היפות
עין הנצי"ב ,ונחמה אורבך ,תושבת העיר בית שאן .ייחודה של המדרשה בשילוב לימוד תורה
עם התנדבות בקהילה .מחזור א' ,המונה  11חניכות (מתוכן  0בנות הקיבוץ הדתי) ,השתלב
במוסדות רבים בעיר ,החל מגני ילדים וכלה במועדון קשישים ,חינוך רגיל ומיוחד .נציגים של
מוסדות אלו הוקירו תודה לבנות בהתרגשות גדולה ,וחילקו מחמאות על עבודה מסורה
ומחוייבת .כל צוות המורים ,המורכב בחלקו מתושבי העיר ובחלקו ממדרשת עין הנצי"ב ,הגיע
להיפרד מהבנות ולהודות על למידה משמעותית ועל הרצון הפנימי ללמוד ולהעמיק .נציג
המשפחות המאמצות הופיע יחד עם  4הבנות המאומצות שלו בנגינה ושירה ,ובשיא הערב חולק
ספר לימוד יומי לשנת תשע"ו שכתבו וערכו בנות המדרשה .אכן ,תורה ועבודה באופן העמוק
והאמיתי ביותר!! בהצלחה בהמשך!

סיום מחזור א ' של " נטע
 מדרשה לחיים "בהתרגשות גדולה

סיום במכינת יונתן
על הדשא הנפלא של קיבוץ עלומים ,תחת צל העצים ,התכנסו חניכי מחזור ד' של מכינת יונתן
למסיבת סיום .הצטרפו אליהם ההורים הביולוגיים וההורים המאמצים בקיבוץ ,והיה פשוט
שמח ומרגש .אחדים מן ההורים בני הקיבוץ הדתי ,או בוגרי הכשרות/גרעיני בני עקיבא שהיו
שנה או יותר בקיבוצינו ,השרו תחושה טובה מאד של המשכיות ערכית ומשימתית .לאחר
דברי הברכה של נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,וצביקה בלומשטיין ,מזכיר עלומים ,ולאחר
שכולם סעדו את ליבם ,נפרדו חניכי המכינה מהצוות ,המורים ,הקיבוץ והמשפחות
המאמצות ,ומחבריהם לקבוצה .בדברי הסיום הדגישו החניכים את ההתפתחות שאיפשרה
להם המכינה :למידה מהי אחריות אישית וקבוצתית והתנסות בהובלתה ,תוך התמודדות
ואיזון בין "אני" ו"קבוצה /קהילה"; התנסות אמיתית בחקלאות ובעבודה; הכנה משמעותית
לשירות הצבאי ולחיים ,ועוד ...תודה לצוות ובראשם איציק יבלונסקי – ראש המכינה .בשנה
הבאה תהיה המכינה מוכרת ע"י משרד החינוך ,ותגדל בשיעור מתון לכ 05 -חניכים.
התרחבות זו מצטרפת לצמיחת מכינת צהלי לשלוחה נוספת ,בעין צורים ,לקיים דברי הנביא:

בדברי הסיום הדגישו
החניכים את ההתפתחות
שאיפשרה להם המכינה

יריעוֹת ִמ ְשכְ נוֹתַ יִ ְך יַּטּוַ ,אלַ -ת ְחשֹכִ י ,הַ אֲ ִריכִ י מֵ ית ַריִ ְך וִ יתֵ דֹתַ יִ ְך חַ ז ִֵקי .כִ י-י ִמין
הַ ְר ִחיבִ י ְמקוֹם ָאהֳ לְֵך ,וִ ִ

ּושמֹאול ִת ְפרֹצִ י ,וְ ז ְַרעֵ ְך ּגוֹיִ ם יִ ירש ,וְ ע ִרים נְ ַשּמוֹת יו ִֹשיבּו" (ישעיה נ"ד).
ְ
פורום רכזי חינוך
בשבוע שחלף קיים פורום רכזי חינוך את מפגש הסיכום שלו לשנה זו ,רגע לפני
האינטנסיביות של חופשת הקיץ .במפגש הוקדש זמן לסיכום והסתכלות על התנהלות הפורום
מבחינה מקצועית .המשתתפים העידו על כך שהיה שווה להם לפנות זמן ללימוד והעשרה
בתוך המולת השגרה וכן העידו על חיבורים משמעותיים שנוצרו ויצרו קשרים שאיפשרו
התייעצות ,תמיכה משמעותית והחלפת ידע בין רכזי החינוך .בחלקו השני של המפגש
התייחסו לתפקידו ותפקודו של רכז מחלקת החינוך התנועתית ,זיו כרמל ,המסיים את
תפקידו בסוף קיץ זה .בשיחה מרגשת העלו המשתתפים נקודות בהן בלטה משמעות הקשר
עם נציג התנועה ,וכולם הביעו את רצונם להמשך המפגשים .תודה לנורית סבירסקי שהנחתה
את הפורום ביד רגישה ומקצועית.

החיבורים המ שמעותיים
שנוצרו א פשרו התייעצות
ותמיכת עמיתים

סבב ביקורי יג"ל
במסגרת סבב ביקורי הפרידה של זיו כרמל מגרעיני היג"ל הפרוסים ברחבי הארץ ,התקיימה
פגישה עם קומונת יפתח-אבנת ,השוכנת סמוך לים המלח .התפאורה הדרמטית של מצוק
ההעתקים שלמרגלותיו שוכן היישוב ,היוותה סביבה מתאימה לסיכום אישי של כל ש.ש..
יפתח-אבנת הוא מקום מיוחד ,המהווה בועה אנושית-חינוכית ,וכפי שאמרה אחת
המשתתפות" :במהלך השנה חייתי במציאות שכמעט כל כולה היתה רק 'יפתח'" .זיו תיאר
באזני השינשינים את הערכת התנועה לפעילות המיוחדת והמשמעותית שהם עושים בחונכות,
בהעצמה של הנוער הלומד במקום ,ובליווי אישי מרגש שבא לידי ביטוי בשיחת הסיכום.
מחנה נופש "דוד המלך"
נותרו מקומות אחרונים למחנה נופש מיוחד לחברי הקיבוץ הדתי ,בהדרכת בית ספר שדה
כפר עציון ,שיתקיים בעז"ה מיום שני י"ח במנחם-אב ועד יום רביעי כ' במנחם-אב (5 – 0
באוגוסט  ,)5315בכפר עציון .נלך בעקבות דוד מלך ישראל מהמלכתו בחברון ועד קבורתו
בעיר דוד; נסייר בחברון (תל רומידה ובית הקברות היהודי) ,תל עדולם ,מבצר האלה (חרבת
קייאפה) ,עיר דוד ,עמונה והר בעל חצור ,הר הבית ,יד אבשלום ,נחל קדרון ,הר הזיתים ועוד.
המחנה בהובלת המדריך הוותיק אריה רוטנברג ומרצים נוספים – בואו בשלום ובשמחה.
שווה ביותר! פרטים אצל עדנה במזכירות הקבה"ד.30-1375731 :

הובעה הערכה לפעילות
המיוחדת והמשמעותית
שעושים היג " לים ביפתח

מרכז יעקב הרצוג
בסוף השבוע שעבר התכנסה הנהלת מרכז יעקב הרצוג לצורך אישור מאזן  ,5314אישור
תקציב ל ,5311 -קבלת דיווחים על העשייה השוטפת ,ודיון בסוגיות העומדות על הפרק .נח
חיות (קבוצת יבנה) ,מנהל המרכז ,הציג את המאזן והראה שצוות מרכז יעקב הרצוג מצליח
לאזן את תקציבו ע"י הגדלת הפעילות לנוער ולמבוגרים מחד ,ומאידך ע"י מאמץ מתמשך
לגיוס משאבים ממשרדי ממשלה ,וזאת על רקע צמצום התרומות שאנו מצליחים להשיג
מקרנות שונות .הקבה"ד מסייע תקציבית בהתאם להחלטות המזכירות המורחבת .הדיון
לקראת תשע"ו הבעל"ט התמקד במכינת צהלי .במכינה ילמדו בשנה הבאה  75בנות והיא
פותחת שלוחה חדשה במבנה של ישיבת הקבה"ד בעין צורים 47 .בנות תלמדנה במשואות
יצחק ועוד  52בעין צורים .כמו-כן נבדקת האפשרות לצרף לצהלי בנות מהתפוצות.

הצלחה באיזון התקציב
על ידי הגדלת הפעילות
ומאמץ לגיוס משאבים

וועדה רעיונית-מדינית
לאחר חודשים ארוכים ,עמוסים וצפופים מבחינה פוליטית ,שבה הוועדה הרעיונית-מדינית
והתכנסה במשרדי הקבה"ד שבנחלים .נחמיה פתח בדיווח על העבודה השוטפת עם שרי וח"כי
"הבית היהודי" ,והתייחס לקשיים בעבודה עם המפלגה ובתוך המפלגה .אחרי-כן עברו 15
החברים שנכחו במפגש לדיון בנושא המרכזי שעל הפרק :מה תפקידנו בעת הזאת? מה
תפקידה של הוועדה הרעיונית-מדינית לאור השתנות 'כללי המשחק' בזירה הפוליטית? היה
מי שאמר ש"אם לא נהיה חלק משפיע – תיגמר תנועת הקבה"ד" ,ואחר הוסיף" :הוועדה
שלנו עוסקת מהקבה"ד החוצה .עלינו להקים מסגרת משותפת עם גופים פעילים בציונות
הדתית ,ולומר בקול רם את דעתנו על סוגיות חברתיות מהותיות שמהוות את מרכז סדר
היום של מדינת ישראל" .בסיום הדיון החליטה הוועדה לפנות בקריאה למזכירות הפעילה
לרענן את הרכב הוועדה הרעיונית על ידי צירוף חברים צעירים יותר (ושחרור ותיקים),
ולהטיל על ההרכב המתחדש של הוועדה ,יחד עם המזכ"פ ,לגבש הצעה לדרכי פעולה להמשך.

המסקנה – ריענון הרכב
הוועדה וגיבוש דרכי
פעולה להמשך הדרך

חדר האוכל
המסורת בבארות יצחק היא לקיים אחת לשנה ,ב -ח' בתמוז ,יום קרב הגבורה בבארות יצחק
שבנגב ,את יום הזיכרון לכל חברי בארות יצחק שהלכו לעולמם .השנה הוקדש הערב לנושא
"חדר האוכל – הלב הפועם של הקיבוץ" .בהזמנה שנשלחה "לכל מי שבארות יצחק קרובה
לליבו" נכתב" :במשך שנים היה חדר האוכל האולם הציבורי היחיד בקיבוץ ,והוא שימש
מקום התכנסות לכל צורך :לתפילות ,לאוכל ,לאספות ולשמחות .עולם מלא זיכרונות,
חוויות ,טעמים וריחות" .במהלך הערב עלו זיכרונות ,מאכלים ומטבעות לשון ,ואת הערב
המוצלח סיכמה דקלה ,רכזת ועדת תרבות..." :בערב נוסטלגי רווי זיכרונות וגעגועים שמענו
על השימושים השונים שהיו לחדר האוכל :אספות ,ריקודים ,אירועי תרבות ובית כנסת,
ונזכרנו ב'מטבעות לשון' בחיוך ובהנאה .השתתפו כל אלה שהחיים בבארות יצחק נצרבו
בסיפור חייהם".
.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

בערב נוסטלגי ובגעגועים
הועלו השימושים השונים
שהיו לחדר האוכל

