ב"ה כ"ג בסיון ,תשע"ו

שלום לכולם,
סיום שנה בכמה ממוסדות התנועה:

מכינת יונתן עלומים
השבוע סיימו חניכי מחזור ה' במכינת יונתן את לימודיהם במכינה .הורים ,אנשי צוות ומורים
ובעיקר חניכים ,התכנסו ב"דשא החתונות" של עלומים לציין את האירוע במעמד מרגש .מדווח
איציק יבלונסקי ,ראש המכינה :החניכים עברו שנה מלאה בתכנים חינוכיים והתמודדויות
אישיות וקבוצתיות .התכנית השגרתית מחלקת את הזמן השבועי בין תורה ולמידה ,לבין
עבודה בקיבוץ עלומים והתנדבות עם ילדים ונוער במוא"ז שדות נגב -בדרך הקיבוץ הדתי של
תורה ועבודה ,ושילוב לימוד ועשיה .במהלך השנה יצאו החניכים לסדרות שונות של למידה
ברחבי הארץ דרך נופים ואנשים ,דרך הרגליים והמפגש הבלתי אמצעי .השנה סיימו את
המכינה  30חניכים .כולם מתגייסים לשירות משמעותי כולל יחידות מיוחדות (טיס ,שייטת,
 )8200וכן רבים לשדה החינוך ,החי"ר ,והשריון .אנו מאחלים לבוגרינו גיוס קל ונעים ושמירה
על קשר עם המכינה .בשנה הבאה ילמדו במכינה  37חניכים .הקיבוץ הדתי וקיבוץ עלומים
הקימו ומלווים את המכינה בעזרה ארגונית וכלכלית בתחילת הדרך .קיבוץ עלומים מהווה בית
חם אמיתי לחניכי המכינה ,כמו שקהילה קיבוצית יודעת להיות .בהצלחה למכינת יונתן!

מדרשת עין הנצי"ב
מדרשת עין הנצי"ב חגגה השנה את שנתה ה 30-ואת הנחת אבן הפינה למבנה הקבע ,ברוב עם
והדר .בסיום שנת השלושים מדווחים הרב יצחק בן דוד (ראש המדרשה) ואסתר פישר (מרכזת
בית המדרש הקהילתי) על ההווה והעתיד :במדרשה קיימות מספר תכניות והמרכזית בהן
תכנית מעין (מחזור י"ח)  -שנת לימוד תורה לבנות לפני שירות .השנה השתתפו בה כ75-
תלמידות ,בתוכן  12בנות חו"ל ; תכנית אלול המיועדת לבוגרות שירות ומדרשה כ 15 -בנות ;
זמן קיץ אליו חזרו כ 20-מתלמידותינו לפרק למידה נוסף עם שחרורן מהצבא ; בית מדרש
קהילתי לקהל המבוגרים :מעיינות בוקר  -לימוד שבועי במגוון תחומי יהדות ,כ60-
משתתפות/ים ;  2קבוצות לימוד  929במעלה גלבוע (בשיתוף עם הישיבה) ובעין חרוד בהן כ40-
משתתפות/ים .לקראת השנה הבאה אנו צפויים ל 72-תלמידות מהארץ ומחו"ל (מתוך למעלה
מ 200-שהגישו מועמדות) .באלול השנה ,נתחדש בתכנית יחודית :בית מדרש "קדמה" המיועד
לבוגרי ישיבות ובוגרות מדרשה כ 30-איש/ה ,המבקשים להקדיש את חודש אלול לחוויה
אינטנסיבית של לימוד ותפילה .תכנית זו ,משותפת למדרשת עין הנצי"ב ולמכון "הדר" מניו
יורק .בלב העשייה שלנו עומדת האמונה שחוויית לימוד תורה הינה חוויה מעצימה וחיונית
בהתפתחותן וצמיחתן של נשים צעירות ושהצורך במרחבי לימוד תורה של נשים עדיין הינו
צורך גדול ,יחד עם זאת הגיעה העת לחבר וליצור שיח בין מרחב לימוד התורה הנשי לזה הגברי.
אנו ממשיכים לראות את המדרשה כמרכז ללימוד תורה ורוח של כלל האיזור ומזמינים את
ציבור העמק והצפון ליטול חלק בתכניות המגוונות שאנו מציעים מדי שנה.

עלומים -בית חם אמיתי
כמו שקהילה קיבוציות
יודעת לעשות

צהלי ע"ש תמר אריאל – במשואות יצחק ובעין צורים
השבוע סיים מחזור י' את לימודיו בצהלי ע"ש תמר אריאל .הטקס התחיל בכל אחת
מהשלוחות בנפרד – במשואות ובעין צורים ,ולבסוף התכנסנו יחדיו בבית המדרש הגדול
שבעין צורים לדברי פרידה .מכל עבר עלתה תחושה של אהבה והוקרה .אהבה לבית
שהיוותה צהלי עבור בנות המכינה לאורך השנה כולה ,לצוות המסור והתומך ,ולחברות
איתן עשו את השנה ,והוקרה לתהליך שהן עברו ,ללימוד ,לשאילת השאלות ,ולמה שהן
לוקחות איתן בצקלונן לקראת השירות הצבאי והמשך הדרך .תודה למשקים המארחים;
למשואות יצחק הוותיקים להם שמורה זכות ראשונים ולעין צורים שהצטרפו לראשונה
בשמחה ובהתלהבות למשימת האירוח .תודה לתנועה שתומכת ומלווה את המכינה לאורך
השנים במשברים ובהצלחות .בשנה הבאה (תשע"ז) תמנה המכינה  80בנות ישראליות,
אליהן תצטרפנה קבוצת בנות עולות מצרפת .עלו והצליחו!
ולסיכום ,כמה בוגרות/ים בשלושת המוסדות מסיימים ויוצאים לשירות ,וכמה נרשמו לשנה
הבאה?

על סיום השנה ,והתכניות לשנה הבאה בישיבת הקבה"ד במעג"ל ובשלוחת 'נטע' של
מדרשת עין הנצי"ב בבית שאן ,נדווח בעז"ה בקרוב.
הבניה בקיבוצים -דיון בג"ץ בשבוע הקרוב
בשבוע הקרוב ( ,)6.7צפוי דיון בבג"ץ בשתי עתירות חשובות שעוסקות בנושא הקרקעות
והבניה בקיבוצים :העתירה הראשונה הוגשה ע"י התנועה הקיבוצית נגד רשות מקרקעי
ישראל (רמ"י) ,בנושא "אופציית הפיקדון" .את העתירה השניה הגישו אירגוני ה"קשת
המזרחית ושות'" נגד רמ"י על מנת לבטל את החלטה "( 1447אופציית האגודה") .הקיבוץ
הדתי והתק"צ צורפו לבקשתנו כמשיבים לעתירה שניה זו .דחיית העתירה השניה חשובה
לקיבוצים שונים שלנו שכבר החליטו על כניסה ל"אופציית האגודה" .קבלת העתירה
הראשונה תסיים את ההקפאה הכפויה על קיבוצים רבים .באופציית הפיקדון לקיבוצים
יתאפשר לקבל היתר בניה ב"פורמט הישן" של הקיבוץ המסורתי ,ועדיין לאפשר לחבר
הבונה לבנות את ביתו בעצמו ועל חשבונו ,כאשר ערך השקעתו זו משמש כפיקדון או
הלוואה שניתנים לקיבוץ ויוחזרו לחבר (ללא רווח נדל"ני עסקי באמצע) ,עם עזיבתו/
פטירתו .בעומק הדברים אנו מצפים להבנת המדינה כי הקיבוץ המתחדש אינו יישוב
קהילתי רגיל ,אלא אגודה שיתופית המקיימת שותפות וערבות הדדית ,על כן גם הסדרים
מיוחדים של שותפות בין חבריה .אנו מחכים להחלטת בג"ץ בשני הנושאים ,ומקווים
בעז"ה שלפחות אחד המסלולים יאפשר לנו להתקדם לבניה וצמיחה.

שבת שלום
אמיתי פורת

וחברי המזכירות הפעילה

מצפים להבנת המדינה כי
הקיבוץ המתחדש אינו ישוב
קהילתי רגיל

