ב"ה ט' חשון תשע"ו

שלום לכולם,
הביאנלה של ירושלים
יופי של גאווה! קני גולדמן ודבורה ליס ,אמן ואוצרת חברי קיבוץ שלוחות ,משתתפים השנה
בביאנלה של ירושלים .הביאנלה היא במה המאפשרת לאמנים מקצועיים ,היוצרים בזיקה
למחשבה ,רוח ,מסורות או חוויות יהודיות ,להציג את עבודותיהם .הביאנלה של ירושלים
מוקדשת לחקירת המקומות בהם עולם האמנות העכשווית ועולם התוכן היהודי נפגשים.

לאפשר לכוחות
היצירתיים לבטא את
עצמם בירושלים

המשימה המרכזית שלה היא לאפשר לכוחות היצירתיים השונים לבטא את עצמם ,בירושלים,
בתוך המסגרת המושגית של אמנות יהודית עכשווית ,והיא שואפת להציג את עבודות האמנות
המעודכנות ,המאתגרות ,היצירתיות והמגוונות ביותר .בביאנלה מוצגות בימים אלה  31תערוכות
מכל העולם ב 31 -מתחמים שונים .קני מציג את עבודותיו בשתי תערוכות :ב"הקו הדק" –
במתחם אחים חסיד (עמק רפאים  ,)74וב"אמא עילאה – אמנות האמהות" בהיכל שלמה (המלך
ג'ורג'  .)85דבורה אוצרת ,ביחד עם דוד שפרבר ,תערוכה בשם " - New York/New Workאמנות
יהודית עכשווית מניו יורק" .התערוכה מציגה עבודות של אחדים מהאמנים העכשוויים,
המרכזיים והקנוניים ביותר בשדה האמנות היהודי-אמריקאי .התערוכה מתקיימת במכון ון-ליר,
בבניין אקדמיית פולונסקי (ז'בוטינסקי  .)71התערוכות יוצגו עד ה –  8בנובמבר .ברכותינו
והערכתנו לדבורה וקני ,ולכולם – מומלץ מאוד לבקר!
כנס מנהלות ומפקחות
בקבוצת יבנה התקיים השבוע יום עיון משותף למפקחות הגיל הרך של משרד החינוך ומנהלות
הגיל הרך בקיבוצים ובמועצות האזוריות ,ממחוזות ירושלים ,המרכז והדרום .מבחינה מספרית
ההתייצבות היתה מרשימה 74 :מנהלות חינוך וגיל רך בישובים 7 ,מנהלי חינוך מועצתיים4 ,
מפקחות אזוריות של משרד החינוך ,וצוות רשת 'הגן הקיבוצי' שתנועת הקבה"ד היא חלק ממנו.
המשתתפים נפגשו עם הגב' סימה חדד מה-יפית ,מנהלת האגף הקדם-יסודי במטה משרד החינוך,
ועם ד"ר אסתר ברוקס ,מדריכה ארצית לחינוך סביבתי ולעיצוב סביבה חינוכית .מדווחת נירית
אפרתי " :ביום זה הצהרנו על כוונותינו לא רק לדבר על שיתופי פעולה בין המשרד לבין אנשי
השדה ,אלא בעיקר לקיימם בשטח; לא רק לדון על חשיבות התקשורת והשיח המשותף אלא גם
לבצע אותו בכל הרמות ובכל המישורים .האירוח הנעים ומאיר הפנים של קבוצת יבנה (תודה!)
תרם ליצירת אווירה טובה ופירגון הן מצד המפקחות והן מצד המנהלות ,שבסוף הכנס ציינו כי
יום זה היה משמעותי וחשוב להמשך עבודתן המשותפת עם מטה משרד החינוך".
משבי רוח תשע"ו
בימים אלה מתארגנת קבוצה נוספת (צפונית) של 'משבי רוח' .אנו מזמינים עוד צעירים ()58-78

להצטרף אלינו לשתי הקבוצות – הדרומית והצפונית .פרטים ב.amudim@kdati.org.il :

הכוונה לא רק לדבר
על שיתופי פעולה
אלא לקיימם בשטח

ערבי מדרשה
מדרשת תורה ועבודה מקיימת כבר  7שנים מפגשים חודשיים למדריכים ,לצעירים ,ולכל מי
שמעוניין להעשיר את עולמו בערכים ברוח הקיבוץ הדתי .המדרשה עוסקת בתחומים מגוונים:
כלכלה וחברה ,התיישבות וחקלאות ,תורה ועבודה ,זהות יהודית ,דמוקרטיה ועוד .המפגש
הראשון לשנה זו יהיה עם הרב משה סלומון לכבוד חג הסיגד ,והוא יתקיים בעז"ה ב -ל'
במרחשוון .בהמשך יתקיימו מפגשים עם הרבנית מלכה פיטרקובסקי על הנושא "יוצאות לאור";
עם אור-לי ברלב על "מתווה הגז ואנחנו" ,ועוד .התכנית המלאה לשנת תשע"ו ופרטים נוספים בדף
הפייסבוק של מדרשת תורה ועבודה .הכניסה חופשית .מוזמנים!
רפורמה בענף הפטם
על שולחנה של ועדת הכלכלה של הכנסת הונחה הצעת הממשלה הבאה" :מוצע לתקן את חוק
המועצה לענף הלול כך שהמועצה לענף הלול לא תשמש כגורם מווסת ,מתכנן או מתכלל בענפי
עופות המאכל ,ולא תגבש או תפקח על הסדרים שנעשים בין מגדלים .כמו כן מוצע לצמצם
סמכויות המוקנות לפי חוק מועצת הלול למועצה או לשרים כך שלא יהיה ניתן יותר לתכנן את
היקף גידול העופות למאכל .תכנון של מועצת הלול והסדרת הייצור על ידה בענפי עופות המאכל
עשוי להוביל לעליית מחירים לצרכן .לפיכך כחלק ממאמציה של הממשלה להפחית את יוקר
המחיה מוצע לתקן את חוק מועצת הלול כך שתוגבל האפשרות לבצע תכנון בענפים אלה".
התנועות המיישבות והתאחדות חקלאי ישראל מתנגדות בתוקף לרפורמה המוצעת .הדיון הראשון
בנושא התקיים השבוע ,והופתענו לטובה מחברי כנסת רבים שבאו לדיון ,שרובם אינם קשורים
להתיישבות ולחקלאות ,והביעו בקול רם תמיכה חזקה בעמדותינו .אנו נמשיך ללוות מקרוב את
דיוני הוועדה ,שלהחלטותיה יהיה משקל רב כאשר הכנסת תתבקש להצביע על הרפורמה.

חברי כנסת רבים
באו לדיון ותמכו
בקול רם בעמדותנו

עלה נגב
ביוזמת חבר הכנסת לשעבר אבי וורצמן ,המכהן כמנכ"ל "עלה נגב – נחלת ערן" ,ערכה המזכירות
הפעילה ביקור בכפר השיקומי השוכן במועצה האזורית מרחבים ,מפגש שנועד להדק ולהרחיב את
שיתוף הפעולה של תנועת הקיבוץ הדתי וחבריה עם הכפר" .עלה נגב" הוא כפר שיקומי ייחודי
מסוגו בעולם ,אשר הוכרז על ידי ממשלת ישראל ב 5115 -כפרויקט לאומי .הכפר מציע תהליך
שיקום בבית חם ,מקצועי ,מכבד ואוהב ,לתינוקות ,ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית משולבת בנכויות פיזיות קשות ,מומים גנטיים ומחלות נרכשות" .עלה נגב – נחלת
ערן" קרוי ע”ש בנם של דידי והאלוף (מיל ).דורון אלמוג ,שהיה מדייריו הראשונים של הכפר .דורון
אלמוג שהיה בין מקימי המקום ,מוביל קדימה את חזון הכפר ומשמש כיום כיו”ר הכפר .חזון
הכפר נכתב במבואה לכפר ,והוא נפתח במילים:

"אנו ,בעלי היכולת ,יוצרים בית המלא באהבה אושר

ויכולת עבור ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים .כפר ייחודי זה ,שהוא הבבואה של טובו של העולם ,מושתת
על ערכי אהבה ,נתינה ואכפתיות ,כבוד והגינות ,הנאה ושמחה ,ישירות ומקצועיות ,אחריות ומחויבות,

שיתוף הקהילה ועבודת צוות” .אל ביקור חברי המזכ"פ התלוו שחף (סעד) ותומר (שלוחות),
המשרתים בכפר בהתנדבות במסגרת יג"ל ,עושים עבודת קודש ,וזוכים להערכה עצומה ואהבה
רבה מצד חניכי הכפר ואנשי הצוות .בכוונתנו להרחיב את מספר מתנדבי יג"ל שיגיעו לכפר
מהקבה"ד ומתנועת בני עקיבא ,וכן לרתום חברים מהקיבוצים הסמוכים להשתלבות במערך
העצום והמרשים של מתנדבים בתחומים שונים בכפר.
שבת שלום
נחמיה רפל,

וחברי המזכירות הפעילה

הכפר מציע תהליך
שיקום בבית חם ,
מקצועי  ,ואוהב
החברים

