ב"ה ,י"א בשבט תשע"ו

שלום לכולם!
שבת של שיח סוער
בסוף השבוע שעבר התקיים הכנס השנתי של תנועת נאמני תורה ועבודה בשיתוף מדרשת עין הנצי"ב:
מרחבי החיים המשותפים של גברים ונשים ,דתיים וחילוניים ומה שביניהם .בכנס השתתפו אנשי ונשות
רוח של הציונות הדתית .לשאלת נחיצותם של מרחבי לימוד תורה נפרדים האירה הרבנית מלכה
פיוטרקובסקי את חשיבות שימור המרחבים הנפרדים בעיקר על מנת לשמר את הייחוד של כל מגדר ובשל
הצורך בהמשך העצמה של לימודן של נשים שעוד רחוק מלממש את הפוטנציאל שבו .לעומתה הרב יצחק בן
דוד ,ראש המדרשה וממארגני הכנס ,העלה תהייה על כך שכל מפגשי הצעירים וצעירות של המגזר
מתקיימים באזורי החולין ,במקום לראות במפגשים סביב למוד תורה פוטנציאל לקשרים שיבנו מתוך שיח
ערכי מעמיק .בהקשר זה אמר הרב יהודה גלעד ,ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קיבוץ לביא ,כי "יש פער
בלימוד תורה בין בנים ובנות .הפתרון אינו בלימוד יחד – לא רק בשל השוני בלימוד ,אלא גם בשל אופי
הלימוד במוסד .ישיבה זו בועה ,והיא נחוצה להישמר כבועה ...למרות שאנחנו מחייבים חברה מעורבת
בהרבה מאד מסגרות – בישיבות זה לא מתאים .המסע הרוחני האינטנסיבי לא מאפשר זאת ".גם בשאלת
הק מת בתי מדרש משותפים לחילונים ודתיים היו הדעות חלוקות ,הרב יהודה גלעד טען ש"צריך לזכור
שתהום פעורה בין אלו שמחויבות דתית היא נר לרגלם לבין קבוצות ומגזרים אחרים בחברה" ,במבי שלג
גרסה ש"החברה הדתית והישראלית זקוקה לטשטוש ההשתייכויות המגזריות הקיימות" והרב יצחק בן
דוד טען ש"החברה הישראלית זקוקה היום למסגרות רחבות של שיח ומפגש בין מגזרי .המבוסס על
אנושיות ,אחריות וסקרנות .מבלי לבטל את זהותם הייחודית של השבטים והמגזרים המרכיבים את
החברה הישראלית ,אך להנמיך באופן משמעותי את חומות הניכור ,האיבה והבורות שבין המגזרים הללו.״
משתתפי הכנס הרבים מעידים בהחלט על העניין והחשיבות של הסוגיות שנידונו בו .יישר כח למארגנים!
איוש תפקידים
צוות מש"א התנועתי בשיתוף עם המזכירות הפעילה ,בחרו מועמדים חדשים לתפקידים במזכירות הפעילה.
לתפקיד רכז חינוך ביטחון ויג"ל נבחר כמועמד יצחק קרליבך ממשואות יצחק .יצחק בן  45אב לשישה,
נולד וגדל במשואות יצחק ,בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני ביעוץ אירגוני .לאורך השנים
היה מעורב בפעילות הציבורית במשואות ובשנים האחרונות הקים וניהל פרוייקטים שונים לילדים ונוער
בסיכון ברחבי הארץ .לתפקיד רכז כספים נבחר כמועמד גיל הס משדה אליהו .גיל בן  ,41אב לשבעה ,נולד
וגדל בשדה אליהו .בעל תארים ברפואה משלימה ,ניהול עסקי בכיר ,פיננסי והון ובכן בוגר קורס
דירקטורים ונושאי משרה ,ופיתוח מנהלים .לבקשת הקיבוץ נכנס לניהול הרפת ולאחר  7שנים נכנס
לתפקיד מנהל הכספים בשדה אליהו .לאחר שהמזכירות המורחבת תאשר בע"ה את בחירתם יכנס יצחק
לעבודה באופן מייד וגיל מתוכנן להחליף את ידידיה בפועל באפריל .בכך המזכירות הפעילה תשלים חלק
משמעותי מהתארגנות המחודשת ,ותוכל לייצב ולפתח מחדש את התחומים האמורים.

זהות יהודית תרבותית בתק"צ
ארגון "שבילים" של תנועת התק"צ מוביל תכנית רב שנתית צומחת " -כזה ראה וחדש" ,שמקדמת עיסוק
בתכנים יהודיים .התכנית העוסקת בשלושה תחומים :חגים ומועדים ,קבלות-שבת ושנת מצוות עושה זאת
כך שיותאמו לדרך החיים הקיבוצית החילונית ,ויוטמעו במסורות הקהילתיות המקומיות של כל קיבוץ.
לצורך למידה הוקם צוות היגוי רחב בו השתתפו גם נציגים מהקבה"ד .בביקור בעמק חפר ,בו מתקיימת
התכנית זהות יהודית תרבותית (זי"ת) ,למדנו מאלדד שלם סגן ראש המועצה ,ומרינה ברקאי מנהלת זי"ת,
על תכנית ופעילות תרבותית –חינוכית ייחודית ,שחוגגת עשור להיווסדה ,והפכה לחלק מהנוף התרבותי
בעמק חפר ,ועמדנו על המרכיבים הנדרשים לקיומה והצלחתה של תכנית כזו' :משוגע' לדבר " -איש אשר
רוח בו"; חיבור לממסד ,למבנה אירגוני בעל מנגנון וכלים; משאבים (כסף ,תמיכה של קרן אביחי ועוד);
כוחות יצירה שבאים מהשטח; פתיחות .ערן ברוך מ"בינה" שהשתתף במפגש איתגר את הפורום בשאלה
למה ובמה אנחנו יהודים ,ובהמשך הציע שלושה כיוונים לגיבוש הזהות היהודית החילונית :נאמנות
למסורת ,גמישות וחופש בהתאמת המסורת וייעוד .שיעורו הסתיים בהכרזה נבואית שהעשור הקרוב יהיה
"העשור של הזהות היהודית" (!) .נפרדנו במחשבות על התפקיד שלנו בסיפור הזה ,כעמיתים ושותפים
לאתגר חיבור הזהות היהודית לחינוך בתנועה הקיבוצית ,ולמעגלים נוספים בחברה הישראלית.
בארות בנגב
אם עוד לא נתקלתם בהזמנה לכנס השנתי 'בארות בנגב' שיתקיים השנה ביום שני ,כ"ב בשבט 1.2 ,בקיבוץ
עלומים ,נספר לכם שגם השנה ,זו הפעם החמישית ,נתכנס ליום שיציין ״ 70שנה לעליית י"א הנקודות״,
מבצע ההתיישבות החשוב וההירואי שהתרחש במוצאי יום כיפור תש״ז .בשעה  9:00בבוקר נתכנס יחד עם
רבים וטובים שיברכו ,ישוחחו ,ישאלו ,ויספרו – על המאבק על ארץ ישראל ועל ההתיישבות מאז ועד היום.
לאחר ארוחת צהרים חגיגית יקנחו המשתתפים את היום בשלושה סיורים לבחירה – כולם בנסיעה
מאורגנת באוטובוסים .הכנס יסתיים בשעה  16:00בקפה ומאפה בשדות פריחת הכלניות שביער שוקדה.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקיבוץ הדתי ,בטלפון 08-9937300 :או בדף הפייסבוק 'בארות בנגב-
עלומים'.
כנס חינוך
זה הולך ומתקרב .נותר עוד פחות מחודש .ההכנות בעיצומן .גם ההרשמה צוברת תאוצה .המקדימים
להי רשם כבר בחרו בסדנה המועדפת עליהם ובסיור שנשמע להם מעניין במיוחד' .החיים בוינטג'' ,כנס
החינוך תשע"ו מתארח גם השנה במלון לביא הנותן תשתית מזמינה ומאפשרת ליומיים של לימוד,
העמקה ,שיח וחיפוש משותף .השנה ,בנוסף לאנשי החינוך שלנו ,יצטרפו עוד מאנשי צוות מבתי הספר–
שק"ד ויבנה וכן נציגי רבני הקיבוצים .את ההזמנה המאוד מיוחדת לכנס (תודה לנירית) ניתן לראות באתר
הקיבוץ הדתי בכתובת . www.kdati.org.il :שם גם אפשר להירשם בקליק.

תנועת הקיבוץ הדתי משתתפת באבלו של חברנו שרגא וילק במות עליו אביו,
משה וילק ז"ל
תנחומינו לשרגא ,למשפחה ולכל בית משואות יצחק.
שבת שלום,
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

