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שלום לכולם!

ערב מדריכים
ביום חמישי בערב התכנסו כארבעים מדריכים ומדריכות מופלאים מארבעה קיבוצים :שדה אליהו ,טירת
צבי ,עין הנצי"ב ולביא ,לערב מיוחד של העצמה והעשרה של מדריכי סניפי בני עקיבא בקיבוצינו; של חיזוק
השיח סביב ערכינו המשותפים והדגשת חשיבות ההדרכה של בני הנוער בסניפים בקיבוצינו .סביב ארוחת
ערב מפנקת ותפאורה תנועתית-חגיגית נפגשנו עם ד"ר אמנון שפירא מטירת צבי ,מזכ"ל בני עקיבא לשעבר
שסיפר לחבר'ה על גלגוליה של הציונות הדתית בארץ ישראל ,על הנס ממש של עצם קיומנו כציונים דתיים
כיום וכן עורר בהם את המחשבה על תפקידם היום ,על חשיבות תנועת הנוער היום ,ועל מחויבותם למצוא
את דרכם ואפילו למרוד לשם כך ...לאחר מכן התיישבנו סביב שולחנות עגולים לדיונים בסוגיות העמוקות
של חיינו כמדריכי בני עקיבא :מקומו של הסניף בקהילה ,היחס בין מערכת החינוך הבלתי פורמאלית לבין
הסניף ,הערכים המשותפים והמנוגדים בין בני עקיבא לקיבוץ הדתי ואפילו היה שם שולחן שהתנסה
בבניית תכנית עבודה שנתית עבור הסניף .מהשולחנות עברנו לסיכום במליאה ,שם התפתחו דיונים סוערים
וחשובים (שנאלצנו לקטוע מפאת שעת הלילה המאוחרת) .לפינאלה קיימנו חידון ( kahootחידון אינטרנטי)
אודות שתי התנועות – בנ"ע והקבה"ד ,וגילינו כי הן שזורות זו בזו לאורך ההיסטוריה .והייתה גם הפתעה -
המדריכים קיבלו שי קטן ,סדר ט"ו בשבט מקורי ומיוחד שנוצר עבור הסניפים בקיבוצים ,וכן " 10דרכים
ל – "...קובץ רעיונות לפעילות בסניפים .רכזי מחוזות ,ראש אגף הדרכה ארצי ורכז הדרכה מחוזי כיבדו
אותנו בנוכחותם בערב ובהנחיית שולחנות הדיונים .תודה רבה לנעמה שורק -רכזת בנ"ע בקיבוצי הצפון על
השותפות בהפקת הערב במסירות ,ברצינות ובצניעות .נפרדנו בידיעה שלערב החשוב הזה יהיה המשך,
ושנקיים בקרוב ערב זהה בקיבוצי הגוש והדרום.
פורום מנהלי חינוך
בשבוע שעבר נפגשנו לפורום מנהלי חינוך נוסף .למדנו יחד (תודה ליואל קרצ'מר-רזיאל!) מתוך כתבי פילון
האלכסנדרוני וגילינו כי כדאי להוסיפו לרשימת הוגי תנועת הקיבוץ הדתי .עסקנו במושגים של עבדות
ושוויון תוך פרשנות מקורית ומיוחדת של פסוקי התורה לגבי מצוות השבת .כהרגלנו ,קשרנו את הסוגיה
לדילמות חינוכיות המעסיקות אותנו בתפיסה וביום יום .יחד עם המנחה שלנו ד"ר שולמית קיציס עסקנו
בנושא של תפקיד ועדת החינוך בקיבוצים ולבסוף בחנו ב"קו המשווה" את פעילות גילאי כיתות ד-ו
בקיבוצים השונים :מבנה ,תכנים ,פרופיל וצרכי הגיל ועוד .כרגיל ,היה משמעותי ומעמיק ,מפרה ומגבש
ומטעין בכוחות מחודשים להסתער קדימה.

סדר ט"ו בשבט
כאמור ,בעזרת מדרשת תורה ועבודה ,הפקנו סדר ט"ו בשבט מקורי וייחודי עבור סניפי בני עקיבא
בקיבוצינו .הסדר סובב סביב נושאים וערכים אשר נמצאים במרכז חיינו ותפיסתנו וכוללת הוגים כגון א.ד.
גורדון מחד ושלום קרניאל מאידך .וגם שירים ,משחקים ועוד .כמובן שהוא יכול להתאים לגילאים
ולקהלים נוספים .בקיבוץ עין צורים הרימו את הכפפה ומדריכי כיתות ט'-י' בנו סביב הסדר שיצרנו ערב
עשיר בכל טוב לחניכיהם ונהנו ממנו מאד .שמעו כיתות ז'-ח' כי טוב ודאגו אף הם לקבל מאיתנו את
החוברת היפה והצבעונית כדי לקיים ערב כזה לחניכיהם .כיף לדעת כי החומרים שאנו מפיקים משמשים
אתכם ובהזדמנות זו אנו מזמינים את כולם ליהנות ממגוון החומרים שיש באמתחתנו בנושאים שונים ,ואף
ליזום וליצור יחד חומרים חדשים לחינוך כולנו.

ישיבת מזמו"ר
במילים חמות וטובות נפרדו חברי המזמו"ר ממזכ"ל התנועה היוצא נחמיה רפל .נחמיה סיכם שמונה וחצי
שנות פעילות עניפה ומגוונת ,בה חידש את פני התנועה והעשיר את עשייתה ,תוך הרחבת מספר החברים בה
והשקעה גבוהה בקשרי החוץ של התנועה; בתחום החינוך לערכים; חיזוק חיבור הצעירים לתנועה והקמת
מוסדות חדשים תחת כנפי התנועה .כמו כן ,הוזכרו לטובה שבתות העיון המגבשות ומרחיבות הדעת
שנחמיה ארגן בטוב טעם ,ועזרתו בהוצאה לאור של ספרים חשובים שנכתבו אודות ההיסטוריה והערכים
של התנועה .לאחר הפרידה והרמת כוסית להמשך דרכו והצלחתו של נחמיה בהמשך ,ניגשו חברי המזמו"ר
לעיסוק בעניינים השוטפים :אושר מינויו של אמיתי פורת ראש אגף החברה וחבר כפר עציון ,למ"מ מזכ"ל
התנועה .אושר מינוי צוות לאיתור מזכ"ל וכן המתווה לפעולתו .כמו כן ,אושר מינוי צוות מש"א תנועתי
מחודש ועודכנו ואושרו הגדרות התפקיד של הצוות .במזמו"ר התחדשנו גם בפעילים חדשים למזכירות
הפעילה :גיל הס ,חבר שדה אליהו ,נבחר לרכז פיננסי ויחליף בחודש אפריל את ידידיה צור .יצחק קרליבך,
חבר משואות יצחק ,נבחר לרכז חינוך ,בטחון ויג"ל ,ויכנס לתפקידו בתחילת חודש פברואר .נאחל לשניהם
הצלחה רבה בתפקידם .בסיומה של הישיבה הציגה המזכירות הפעילה את תכנית העבודה שלה לשנת 2016
שלה וכן את תכנית התקציב .המזמו"ר אישר את שתי אלה ואיחל למזכירות הפעילה להצליח לממש את
החזון ואת שלל המשימות שלקחה על עצמה לטובת המשך קידומה של התנועה ועשייתה כלפי פנים
בקיבוצים וכלפי חוץ למען עם ישראל והחברה הישראלית.
כנס חינוך
ימים אחרונים להרשמה!!!
כנס החינוך השנתי אשר יתקיים בר"ח אדר א' 10-11.2 ,במלון לביא ,כבר מוכן ומצפה לקראתכם עם
תכנית עשירה ,מגוונת ומרתקת .סיורים ,סדנאות ,הרצאות ,הצגה ועוד .מיועד לאנשי חינוך מלידה ועד
בכלל ,בפורמאלי ובבלתי פורמאלי .העלות  -מצחיקה ,הפינוק  -מעבר לכל מילה ,וההשראה  -מובטחת...
ההרשמה באופן מקוון באתר התנועה  .www.Kdati.org.ilלהתראות!

שבת שלום,
אמיתי פורת
וחברי המזכירות הפעילה

