בס"ד

שלום לכולם,

הביתה – עם אסף ענברי
במוצאי שבת פרשת ויקהל התכנסו כ 50 -איש במועדון קיבוץ כפר עציון ,במסגרת 'קפה
תנועה' .לאחר פגישה חברית על כוס קפה ועוגה התקיים האירוע המרכזי בהשתתפותם
של אליעז כהן )כפר עציון( והסופר אסף ענברי ,מחבר הספר "הביתה" .הספר ,שנמכר
בעשרות אלפי עותקים ומועמד לפרסים יוקרתיים ,עוסק בחיי היומיום בקיבוץ על רקע
האידיאולוגיה הקיבוצית .במשך כשעתיים שוחחו השניים בהשתתפות הקהל ובאווירה
נעימה ,על החלומות שחלמו הורינו מייסדי הקיבוץ ,על הניסיונות של הדורות שקדמו
לעצב עולם טוב יותר ,ועל מה שאפשר להמשיך עימו הלאה .תודתנו לקיבוץ כפר עציון על
הכנסת האורחים' .קפה תנועה' נועד לאפשר מפגשים בין חברי התנועה תוך השתתפות
בחוויה תרבותית-ערכית .המפגש הבא יתקיים בעז"ה ביום שני כ"ב באדר ב'
) (28.03.2011בקיבוץ שלוחות.

מה הלאה?

הקליטה בקיבוץ השיתופי
השבוע התקיים במועדון לחבר של קיבוץ משמר העמק יום עיון בנושא "ההיבטים
המשפטיים של הקליטה לקיבוץ השיתופי" .יום העיון אורגן על ידי המטה השיתופי,
בשיתוף משרד עורכי הדין שלמה כהן והמחלקות לצמיחה דמוגרפית של התנועה
הקיבוצית והקיבוץ הדתי .נציגים מבארות יצחק ,לביא ,עין הנצי"ב ,עלומים ,יבנה ,שדה
אליהו ,שלוחות ומשואות יצחק השתתפו במפגש וזכו לצד דוברים נוספים ,לשמוע
מחברנו שרגא וילק ,על הפעילות של המחלקה לצמיחה דמוגראפית בקיבוץ הדתי .לאור
הביקוש הוחלט להפיץ את הסיכומים מיום העיון .ניתן לפנות לשרגא בכתובת דוא"ל:

צמיחה דמוגרפית

Shraga@kdati.org.il

אוצר קלטות של שיעורי ישיבת הקבה"ד בעין צורים
במשך שנים הוקלטו בישיבת הקבה"ד בעין צורים מאות שיעורים ,ועתה הם עולים
לרשת האינטרנט ,ויהיו זמינים לכל המעוניין .שם האתר שנרכש יהפוך לכתובת אתר
הישיבה בעין צורים ,ובהקלדת כתובת זו יופנה הגולש אוטומטית לדף האתר המשולב
באתר הקבה"ד .באתר יופיעו גם עדכונים על פעילות הישיבה ובוגריה .בקרוב תועלה
לאתר גם ספרייה גדולה של שיעורים שניתנו בישיבה ,להאזנה ולהורדה .תודה גדולה
לאחיה אליסף שעזר ,עוזר ויעזור בהיבטים הטכניים של המבצע ,וליואל קרצ'מר-רזיאל
המסייע ללא לאות לקדם את הרעיון.

www.ykd.org.il

אוצר של ממש

בן אדם כסנה מול השמיים
האם מערכת החינוך הבלתי פורמלית בקיבוץ עדיין נחוצה? מה תפקידם של המדריך
והמטפלת? מהן משימותיה של התנועה כיום ,ולמה בעצם אנו ,המחנכים ,נדרשים לחנך?
שאלות אלו ועוד הביאו למעלה מ 80 -אנשי צוותי החינוך בקיבוצים להתכנס במלון לביא
ליומיים של דיונים ,מחשבות ,חוויה ומנוחת הנפש .ב"כנס החינוך הבלתי פורמלי" ביקשנו
לחדד את תחושת השליחות ולהגביר את הלהט בלבבות המחנכים .תחושת המדריכים -
"השקיעו בנו!" – אומרת הכל .תודה ענקית לצוות מלון לביא שאירח את הכנס ולחברי
לביא על המתנה הגדולה שהענקתם לצוותי החינוך בתנועה .מוזמנים להציץ במה שהתרחש
שםhttp://www.youtube.com/watch?v=1pc-5GbvEqU :
מתנה גדולה

מכתב הרבנים
הוועדה הרעיונית-מדינית יצאה השבוע לתקשורת במחאה על "מכתב הרבנים" בזו הלשון:

"'מכתב הרבנים' שהתפרסם אתמול והמחזק את משה קצב הוא פרק נוסף בסדרת
מהלכים המשקפים את ההתנתקות של רבנים חשובים וידועים מהמדינה
היהודית-דמוקרטית ומהמסורת היהודית המונחלת לנו מדורי דורות .חיזוק ידיו
של נשיא שהורשע בבית המשפט בעבירות מין חמורות ,ויציאה ציבורית להגנתו
ע"י רבנים שאינם מסתמכים על בסיס ראייתי כלשהו  -אינם נחלת הציבור
הציוני-דתי ,והם משקפים עיוות מוסרי ובעיטה גסה בפרצופה של המדינה
היהודית.
מפגש רבני הקבה"ד
כ 10 -מרבני קיבוצינו התכנסו לדיון על נושאים שוטפים ועקרוניים המעסיקים את כולנו.
המפגש נפתח בדיווח של נחמיה אודות עבודת הוועדה הממלכתית לנושא השמיטה,
שבתוכה לחברי הקבה"ד ייצוג מכובד ומשמעותי .בהמשך נדונה סוגיית ההיערכות לקראת
איסוף החלב בראש השנה הבעל"ט ,שכמו השנה יהיה צמוד לשבת ויצריך התארגנות
מיוחדת של מובילי החלב .בשני הנושאים סוכמו דרכי פעולה על בסיס שיתוף פעולה של
הרבנים ומזכירות התנועה .חלקה השני של הפגישה הוקדש לסוגיות שונות בעבודתו של
הרב בקיבוץ.

שמיטה ,חלב ועוד...

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

