ב"ה ח' באדר א' תשע"ו

שלום לכולם,
ביקור במוסדות התנועה בצפון
לאחרונה ביקרנו ,בסיור מהיר ותמציתי ,במוסדות התנועה הגבוהים שבעמק ובגלבוע:
מדרשת עין הנציב ,שלוחת "נטע" בבית שאן (שלוחה צעירה של עיה"נ) ,וישיבת הקבה"ד
במעג"ל .בישיבה קצרה עם ראשי המוסדות ניסינו לעמוד על האתגרים והדילמות שבהן עוסק
כל אחד מהמוסדות הללו .מה למדנו? שברוך השם יש לתנועה מוסדות מעולים ,וראשי
מוסדות מיוחדים ומרשימים ; שחלק ממוסדותינו חזקים יחסית בחומר וברוח ,ואחרים,
מטבע הדברים אלו החדשים והקטנים ,צריכים יותר תמיכה ושכולם מתפתחים ומתקדמים
בדרכם ; שתנועתנו הקטנה מספרית ,מצליחה להעמיד מוסדות תורניים משמעותיים לאורך
זמן ,ומקרינה מתורתם למעגלים מתרחבים ; שאתגרים שונים ורבים עומדים בפני כל מוסד
על פי דרכו ועניינו ; שכל אחד מהמוסדות הללו נדרש להתבססות ,התחדשות ופיתוח ,ולכל
אחד מהם דילמות ביחס שבין המוסד לסביבתו -היישוב והקהילה בו הם פועלים .נראה כי יש
מקום לחזק ולחדש את הקשר התנועתי במגוון שיתופי פעולה עם הפעילים וחברי התנועה ,וכך
גם בין המוסדות השונים .אכן לאחרונה סיכמנו לקיים מפגש לימוד משותף של צוותי הוראה
של המוסדות בצפון (כולל בי"ס שק"ד) ,שיעסוק במשנת הקבה"ד והרלוונטיות שלה לזמן
הזה .בתוך כך נראה שישיבת הקבה"ד עומדת בפני שינויים בעלי משמעות אסטרטגית:
בתחום החומר -הפיתוח הפיזי ,ובתחום התכניות החינוכיות ,ועל כך יורחב בהזדמנות קרובה.
מדרשת עין הנצי"ב החוגגת השנה  03שנה להיווסדה( ,משתלב בציון שנת ה 03 -לעין הנצי"ב),
תציין זאת באירוע משמעותי בו תונח גם אבן הפינה לבית המדרש .האירוע מתוכנן לחוה"מ
פסח ט"ז בניסן .42.2 ,פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
מפורים קטן לפורים גדול
גם אתם מרגישים לפעמים שההכנות לחג הפורים כוללות רק תחפושות ,אוכל והווי חברתי?
רוצים להתכונן לחג הפורים באופן יומיומי? רוצים להתכונן באופן לימודי? רוחני? חשבתם
פעם מה הקשר בין מסיכות ותחפושות ,מסכי טלפון ,מחשב וטלוויזיה ,מסך התיאטרון
ומסכת מגילה? בקרוב נתחיל במיזם החינוכי הנפלא בשיתוף עם מדרשת תורה ועבודה:
"מסכת :מפורים קטן לפורים גדול" -שם נפגוש את מסכת מגילה דרך המסך ...מוזמנים
להצטרף אלינו ללימוד יומי :ארבעה פרקים  -יילמדו יחד בארבעה שבועות -חמש סוגיות
מרכזיות  -חמישה ימים בשבוע  -נלמד אותם דרך "דף גמרא" וירטואלי שיכיל בנוסף לטקסט
התלמודי :סרטונים ,משחקים ,פרשנויות והגות .ביחד או לחוד ,דרך המסך או בדפים
מודפסים  -אנחנו נשלח -אתם תלמדו! אם זה נשמע מעניין ואתם רוצים להיות שותפים ,כדאי
לכם להצטרף לרשימת התפוצה של עלון תיקון עולם ,שם יישלח כל יום התוכן הנלמד:
( midrasha.tora.avoda@gmail.comבקשו להצטרף דרך מייל זה).

ישיבת מעלה גלבוע

מדרשת עין הנצי"ב

מדרשת נטע בית שאן

ערב מדרשה
בשבוע החולף נפגשנו בירושלים ,כ 51-צעירים וצעירות למפגש החודשי של צעירי מדרשת
תורה ועבודה ,והפעם עם יאיר שלג בנושא מדינה יהודית ודמוקרטית .בחנו שלוש גישות לעניין
והתבוננו בדילמות השונות סביב הנושא ,ניסינו לתאר את המציאות העתידית של מדינת ישראל
בהקשר הזה ולחשוב יחד מה הם המפתחות להצלחת עתידנו בעניין .היה מעורר מחשבה.
המפגש הבא יתקיים בז' אדר ב' 50.0 ,עם שלי יחימוביץ' ויעסוק ב "סוציאליזם וישראל".
כרגיל ,בבית בני עקיבא העולמי ,בירושלים .הכניסה חופשית ,מוזמנים!

מה המפתחות להצלחת
עתידנו כאן כמדינה
יהודית ודמוקרטית?

סמינר ט'
"הוי מתלמידיו של אהרון – אוהב שלום ורודף שלום" .השלום מדובר בכל בית .עליו אזרחי
ישראל ,לכאורה ,מצביעים בכל מערכת בחירות אולם לצערנו ,במציאות חיינו ,הוא קיבל מימד
אחד בלבד .לכאורה ,נדמה שהציבור הדתי במדינת ישראל ויתר על העיסוק בנושא "השלום",
כיוון שהוא מזוהה עם עמדת פוליטית מסוימת .בחמשוש הקרוב יתקיים לבני ובנות כיתה ט'
של התנועה סמינר בנושא הנפיץ במיוחד  -ערך השלום .השלום הוא לא רק סוגיה
פוליטית/מדינית ,אלא ערך הבא לידי ביטוי בכל מערכת יחסים בין אנשים ואנחנו בחרנו לבחון
את הנושא בעיקר מכיוון הצורך הדתי ברדיפת השלום .לסמינר שלושה רעיונות עיקריים:

לא בשמים היא  :השלום
הוא קודם כל ערך
יהודי שדורש בחינה

השלום הוא כוכב הצפון ביהדות ואנו שואפים וחותרים להגיע אליו ויודעים כי "לא בשמים
היא" .ההבנה כי החתירה לפתרון המחלוקת הוא גם בהבנת הצד השני וצרכיו .השלום הוא ערך
דתי עליון במעלה שבכל הדורות כתבו עליו .אנו מתפללים בכל יום לביאת השלום ומצווים
להשיגו .כמובן שלא נזנח את הפן הפוליטי-מדיני שבנושא ,כיוון שאי-אפשר שלא לדבר עליו.
הוא חלק מהתנהלותינו ביומיום וחשוב לנו להדגיש לחניכים שחובה עליהם כנוער לשוחח על
כך ,למרות שמדובר בנושא פוליטי מאוד .בחרנו לקיים סמינר זה דווקא בגוש עציון ,כדי להבין
את המתח המובנה שקיים במערכת היחסים עם שכנינו הפלסטינים .ביום חמישי" ,נחלום" על
השלום ונדבר על השגתו במעגלים שונים בחיינו כגון בתוך המשפחה ,בין עדות ומגזרים וגם בין
עמים .נתבונן בכך על ידי מפגש עם סיטואציות דרך המסך ,דרך משחקים ומפגשים .ביום שישי,
נקיים סיור ברחבי גוש עציון -נכיר ונשמע אנשים שונים כגון אנשי צבא ,הרבנית הדסה פרומן
ועלי אבו עוואד ממרכז "שורשים" ודובר הישוב היהודי בחברון נועם ארנון  -אשר עוסקים
בסכסוך ובסיכויים לשלום .בשבת נתרכז במצווה הדתית לרדוף אחר השלום .זהו סמינר
שמעורר אמוציות רבות אך אנו רואים חשיבות רבה בחינוך לדרך של מורכבות וראיית שני
הצדדים ,והנושא הזה הוא הזדמנות מצוינת לעשות זאת .שנזכה להיות מתלמידיו של אהרון
הכהן ,לאהוב שלום ולרדוף אותו.

היה
פשוט
מעולה .
בכיף
הייתי
ממשיכה ..
.

כנס החינוך – מילות סיכום
במשובי הסיכום של כנס החינוך כתבו המשתתפים בין השאר" :התחושה הנעימה והשלווה
רחוק מהעשייה הלחוצה עושה טוב" ;"כיף להגיע לכנס כזה מושקע ומלמד! היו חסרות לי קצת
הפסקות" ; "כיף לפגוש עמיתים ,להרחיב אופקים ,לקבל רעיונות חדשים והשראה ; עצם
ההתכנסות וגאוות היחידה זה טוב וחשוב" ; "היה פשוט מעולה! בכיף הייתי ממשיכה לעוד
כמה ימים" ; "היה מגוון ,מעניין ,מלמד וחשוב .כיף שיש עם מי להתייעץ /לחשוב ,וכיף לפגוש
אנשים שיש להם שיח משותף עם השפה שלי/שלנו .הייתי שמחה לעוד מפגשים במהלך השנה" ;
" היה כנס משמעותי מעורר מחשבה ונותן כוחות בתנאים מעולים עם תכנים מצויינים" .גם
בצוות המארגן ניכרה שביעות רצון כללית גבוהה וכמובן שכמו תמיד – יופקו גם הלקחים.
תקצר היריעה מלמנות את כל השותפים לדרך – מצוותי ההיגוי וההפקה ,המנחים והגרפיקאית
המוכשרים ,האכסניה והפרוייקטור הנהדרים ,וכמובן המשתתפים המעולים – לכולם תודה!

כנס
משמעותי
מעורר
מחשבה
ונותן
כוחות
כיף
לפגוש
אנשים
שיש
להם שיח
משותף

מטה עם מטה בבארות יצחק
"נקודה ירוקה בלב הכרך האפור" זו סיסמתם של אנשי בארות יצחק .נראה כי אנשי בארות
מיטיבים למצות את יתרונות המיקום המרכזי לעשיה כלכלית נבונה ולפעילות ערכית וייחודית.
אחד האתגרים החשובים הוא למנף את ההזדמנות הזו ,גם בתחום הקליטה לקיבוץ .בביקורה
של המזכירות הפעילה במסגרת מטה עם מטה בבארות יצחק ,זכינו לפגוש גם יזמים ומיזמים
ייחודיים שקיבלו תמיכה וסיוע מעשי מהקיבוץ :בני יעקובי ושותפים שהקימו את פרוייקט
"איתן מושבך" -סיירת שיפוץ בתים למשפחות מעוטות יכולת בלוד ובפ"ת השכנות ; פרד אדן
המשמש מומחה ואבא לחיילים בודדים וגרעיני צב"ר; טל פורשר שיזם והקים בלב הקיבוץ
מקום מפגש מקסים לצעירים – "פאבֹלא" ,והרביץ בנו את תורת כח ה"יחד" ,שיתופי הפעולה
והשאיפה ל"מצויינות קיבוצית" .התוודענו מקרוב לפרוייקט הבניה המרשים (כ 03 -בתים
חדשים! ,כ 23 -איחודי דירות או שיפוץ והרחבה) שעומד להגיע לסיומו בהצלחה חברתית
ומעשית ,ושמענו על תכנון עוד כ 53 -בתים חדשים בע"ה ובקרוב .פגשנו קבוצה מצעירי הקיבוץ
ששיתפה בצרכים "חדשים" (כמו הרצון בהארכת חופשת הלידה) ,ובאתגרי הקליטה של
בארות -מבחינה מעשית וחברתית .ראינו גם צעירים רבים יחסית בתפקידים במזכירות

יתרונות המיקום כמנוף
לעשייה כלכלית נבונה
ופעילות ערכית וייחודית

החדשה .סיכמנו ראשי פרקים לסיוע ושת"פ תנועתי אפשרי במגוון תחומים .תודה לאנשי
בארות ,על האירוח החם והנעים ,ועל מפגש המלמד והמעשיר.
איגוד 'עמלי' -קבוצות צעירים לעבודה עברית בחקלאות
ביום חמישי שעבר ,התכנסנו נציגי תנועות ההתיישבות ללמוד על פורום 'עמלי' וכיצד ניתן
לסייע לביסוס וצמיחת קבוצות צעירים ישראלים העובדים בחקלאות .את הפורום מרכז
אבישי ברמן בן בארות יצחק ,ומנכ"ל עמותת בן השיטין ,שיזמה קבוצות "עבודה עברית"
בערבה התיכונה .לאורך השנים האחרונות מספר העובדים הישראלים בחקלאות הלך ופחת
ומגמת היעלמות העובד הישראלי מנוף העבודה החקלאית מדאיגה ברמה המקומית
וההתיישבותית וברמה הלאומית .בשנים האחרונות אנו עדים לתסיסה מחודשת וערנית של
צעירים ישראליים רבים ,המחפשים מסגרת לעבודה מועדפת שתשלב ערך מוסף של משמעות
וגיבוש זהות ,חברתית ,קהילתית ולאומית .בשטח פועלות כבר חמש שנים תכניות המציעות
לצעירים אפיקי הגשמה המשלבים חקלאות ,למידה ,חיי קבוצה ומעורבות בקהילה .התכניות
האלו פזורות בפיזור רחב לאורך גבולות הארץ ,מהערבה ,רמת הנגב ,עמק המעיינות ,גליל
תחתון ועד רמת הגולן והגליל העליון וכיום משתתפים בהם כ 066 -צעירים בשנה .לעת עתה,
דתיים (ובעיקר בנים) ,חסרים בקבוצות אלו .כיווני הסיוע נוגעים להגדלת מספר המשתתפים,
הסדרת תמיכה מתאימה (בעיקר של משרד החקלאות) ,הסדרת מבני מגורים/קמפוסים
חינוכיים מתאימים ,ייצוב תכנית חינוכית ,יצירת מערך שיווק וגיוס משותף ,ליווי ושיתוף ידע
בין תכניות .סיכמנו להכניס את התמיכה הנדרשת ,למסמך אסטרטגי שמגבשות התנועות
ו"התאחדות חקלאי ישראל" בכלל נושאי החקלאות מול משרד האוצר .מלבד התמיכה
במסגרת כלל התנועות ,יש לקבה"ד תפקיד מיוחד ,להביא את הנושא גם למגזר הציוני -דתי,
ולתת "בית" לתכניות אלו במסגרת היישובים שלנו -בעז"ה נעשה ונצליח.
הגיליון ה 066 -של עמוד"ש מבית היוצר של המזכ"ל היוצא ,נחמיה רפל ,הוא אות ועדות
בעיקר לרצון ההדדי – לחבר את האנשים לתנועה ואת התנועה – לאנשיה .ברור וידוע לכל
שיש עוד מה לשפר בנושא התפוצה ,אך אנו שמחים בכל אחד ואחת מכם שקורא את עמוד"ש
ובכך הופך לשותף אמיתי לדרך.
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

סיוע לביסוס קבוצות
המשלבות חקלאות ,
למידה וחיי קבוצה

