בס"ד

שלום לכולם,

יום עיון לרכזות הגיל הרך
יום עיון לרכזות הגיל הרך התקיים בבארות יצחק ,ובמרכזו
הנושא" :אמונה וחינוך ַבּי ְָלדוּת המוקדמת" .את היום פתח הרב
עמית קולא )עלומים( בלימוד מקורות העוסקים בחינוך ילדים
וּבּשיחה בה הוּשם הדגש על הטוב ,החסד ,התום והטוהר,
רכיםְ ,
המאפיינים את הילד בתקופת חיים זו .עיון נוסף התמקד
בסיפורי המקרא ,תוך התחקות אחר דמותו של יעקב אבינו,
המייצגת דרך אמונית המבוססת הן על מעשים וקיום מצוות והן
על אמונה טהורה בכוחו של הקב"ה.
בחלקו השני של היום שמענו ושוחחנו עם רחל שנרב ,מפקחת
)לשעבר( על מעונות ביש"ע .רחל ,המגיעה מבית מדרשה של
מלכה האס )שדה אליהו( ,העשירה אותנו בניסיונה הרב ,והביאה
דוגמאות רבות לקיום מצוות בשגרת החיים בילדות המוקדמת.
היה זה יום עשיר בלמידה וחוויה.

התום והטוהר המאפיינים ילדים

מפגש עמיתי שיבולת
באולם שבמשרדי התנועה התכנסו "עמיתי שיבולת" ,דהיינו:
נציגי קיבוצי התנועה השותפים בקרן "שיבולת" ,לדיון פיננסי
תקופתי ,שגם סיכם את אירועי החודשים האחרונים בהם
התעוררה שאלה בדבר הדרך בה תמשיך לפעול הקרן התנועתית.
הפגישה כללה  3חלקים :סקירה של נציג "בית ההשקעות דש"
על ההתפתחויות בשוק ההון בארץ ובעולם; סקירת פעילותה
של "שיבולת" שניתנה ע"י שמיל קורצמן )עלומים( המנהל את
השקעות הקרן; דיון על המשך שיתוף הפעולה של העמיתים
בהובלת הקרן .הסקירות העידו על הישגיה המקצועיים של
"שיבולת" ,והדוברים ציינו את חשיבותה של הקרן כ"מכשיר
תנועתי".

סיכום האירועים האחרונים

הוועדה הרעיונית-מדינית
הוועדה הרעיונית-מדינית קיימה דיון נוקב בשאלת קשרי
הקבה"ד ומוסדותיו עם "הקרן החדשה לישראל" .לדיון
הוזמנו פרופ' אלישע האס ,בן שדה אליהו ,שבנוסף לעבודתו
המחקרית במעבדות מדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן
מכהן גם כיו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני ,ושמואל שטח,
מנכ"ל תנועת "נאמני תורה ועבודה" .הוועדה שמעה דעות
שונות ומגוונות ,כולל חברים המתנגדים בחריפות לפעילות
"הקרן" ,ובתום הדיון קיבלה את ההחלטות הבאות:

דין נוקב

 .1הוועדה הרעיונית-מדינית שמעה סקירה על מגמות
"הקרן החדשה לישראל" ועל מטרותיה הגלויות והסמויות.
הוועדה מברכת על חשיפת יעדי הקרן והתכניות שהיא
מקדמת ,והיא שוללת את המגמות האנטי-יהודיות
והאנטי-ציוניות.
 .2הועדה קוראת למזכירות הפעילה של הקבה"ד ולמוסדות
התנועה להמשיך ולפעול לקידום ערכים יהודיים ציוניים
בהם אנו דבקים ,ולהיאבק נגד מגמות סותרות ועוינות
ערכים אלה.

הוועדה קיבלה החלטות

 .3הוועדה קוראת למוסדות התנועה ולגורמים השותפים
עמה להימנע מקבלת סיוע מ'הקרן החדשה לישראל' ,נוכח
מגמות הקרן הסותרות את ערכינו.
"תוכנית יונתן לקיבוץ עלומים"
הגרעין לעלומים התקדם השבוע שלב נוסף :ליום ראיונות
שהתקיים במשרדי התנועה בתל-אביב הגיעו  14חבר'ה ,מכל
הארץ .פגשו אותם וראיינו אותם שרה-ג'יין לנדסמן ,מזכירת
עלומים ,ואמיתי פורת מכפר עציון המלווה את הגרעין
בשלבי התגבשותו .בכוונתנו להשלים בקרוב את הראיונות

שלב נוסף  -יום ראיונות

עם מועמדים נוספים ,ולקיים בתוך כשבועיים מפגש גיבוש
בעלומים .אתגר ההגשמה ופרטי התכנית יתבררו בעז"ה

שבת שלום,

בחודש הקרוב ,ואנו מקווים להצליח לגבש קבוצה

נחמיה רפל

משמעותית בכמות ובאיכות עד למועד הסופי שבו ניתן
לבקש מצה"ל 'דחיית שירות' )סוף פברואר( ההכרחית לצורך
חברות בגרעין והשתתפות בתוכנית.

וחברי המזכירות הפעילה

