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שלום לכולם,

חמשוש בשלוחות
האם הבילוי היחיד המותר לדתיים הוא לימוד תורה? למה פעם רקדו במעורב? כיצד עלינו לנצל
את שעות הפנאי שלנו? לאיזו תרבות בילוי עלינו לשאוף? בשאלות אלו ועוד עסקו למעלה מ 80 -בני
ובנות כיתות י' במסגרת סמינר שהתקיים בסוף השבוע בקיבוץ שלוחות ,תחת הכותרת" :תרבות
הבילוי שלנו" .עסקנו גם באסתטיקה ,בתרבות של ביחד )מול תרבות של לחוד( ,בצחוק והומור
ראויים )מול ציניות ו'ירידות אישיות'( ,בתרבות המועדונים המשחיתה ובאלטרנטיבות ראויות,
וכן ,גם בסוגיה הנצחית :מסיבות פורים .החבריא נהנו והתגבשו ,והשאלה החוזרת שוב ושוב בתום
הסמינר היתה" :מתי הפעילות הבאה?" .הסמינר סוכם בהצלחה ,והוא מהווה נדבך נוסף בדרך
להשבת הצעירים והנוער לתנועה ולדרכה.

מדרשת תורה ועבודה
לוח הפעילות של מדרשת תורה ועבודה הולך ומתמלא .המדרשה קיימה כבר מספר סמינרים,
בעיקר לביה"ס התיכון בקבוצת יבנה ,שמהווה בפועל שותף מרכזי בהתנעת המדרשה ו"שפשופה".
מספר בתי ספר נוספים כבר מתעניינים ועוד בטרם המדרשה עושה את צעדיה הראשונים כבר
עומדות על השולחן כמה וכמה הצעות שונות לגבי עתיד המדרשה .מוביל אותה באופן מרשים
ומעורר התפעלות עמרי עמירם מקיבוץ לביא ,וצוות המדריכים הולך ומתגבש .בחודשים הקרובים
נחל במהלך שיווק רחב ,ובקיץ יתקיים קורס הכשרה למדריכי המדרשה במגוון התכנים בהם
תתמקד המדרשה :משנת תורה ועבודה ,תורה עם דרך ארץ )על מגוון הסוגיות העולות מעיקרון
זה( ,וסוגיות שונות שהעולם המודרני וקיומה של המדינה מעמידות לפנינו .צוות המדרשה ישמח
לסייע גם לצוותי החינוך בקיבוצים במסגרת סדנאות לנוער ,ימי עיון ,סמינרים ושבתות .אתגרו
אותנו!
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הלוח הולך ומתמלא

מסיבת פרידה
במועדון לחבר של קיבוץ עין השופט נערכה מסיבת פרידה לחברינו פעילי "המטה השיתופי" :אלי
ברמן )בארות יצחק( ,עירית גילה )לביא( וחי יום-טוב ברוכי )בארות יצחק( .השלושה סיימו זה
מכבר את עבודתם במזכירות המטה ,אך רק עכשיו נמצא מועד מתאים להתכנסות חגיגית .דברי
ברכה השמיע אמרי רון )משמר העמק( ,שותפו של יעקב גדיש ז"ל בהקמת "הזרם השיתופי",
שאמר בין השאר" :השותפות של התק"ם והקיבוץ הארצי עם הקיבוץ הדתי הביאה לנו – לתנועות
הקיבוציות – ברכה מיוחדת וערך מוסף .זכינו להכיר ולעבוד עם חברים ִבּתנועה קיבוצית
המאמינה בערכים ,הפועלת והמודרכת לאורם של ערכי היהדות .כאשר אנחנו התקשינו להביא
חברים לימי עיון אידיאולוגיים ,פגשנו בהתפעמות תנועה המקיימת כנסים על ערכים והגשמה,
אליהם מגיעים משתתפים רבים .אלי ,שהיה מופקד על ימי העיון והכנסים של "המטה השיתופי",
עירית שהיתה אחראית על קורסי הניהול ברוח השיתופית ,וחי שדאגה בעבודתה המסורה לכל
הדרוש כדי לקיים פגישות וישיבות – הביאו אלינו את הרוח המיוחדת של הקיבוץ הדתי ,ועל כך
נתונה להם תודתנו והוקרתנו".
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הסתיים קורס ניהול
השבוע הסתיים בקבוצת יבנה קורס "ניהול חברתי – מנהיגות ציבורית" בו נטלו חלק פעיל 18
חברים מקיבוצי הדרום וגוש עציון .הקורס שהונחה ע"י ענת רוזנבלט יועד לרכזי ועדות חברתיות
בקיבוצים .הקורס עסק בין השאר בעיצוב חזון ,הגדרת מטרות ויעדים מדידים ,עקרונות בפיתוח
עבודת צוות סינרגטית ,עקרונות במנהיגות חברתית ,טיפול בעימותים ועוד .הקורס הסתיים
במשוב ודברי הערכה על הקורס ,שהאפילה עליהם פרידה מרגשת מאוד .שוב נוכחנו שמפגש חברי
התנועה בקורסים תנועתיים נותן ערך מוסף עצום הרבה מעבר לכלים שמקבלים משתתפי
הקורסים" .ניהול חברתי – מנהיגות ציבורית" הוא קורס המשך לסדרת קורסים המתקיימים
כיום בתנועת הקיבוץ הדתי ,במטרה להעצים את חברי התנועה מול סוגיות להן אנו נדרשים,
וליצור עתודה ניהולית ומנהיגותית בקיבוצים ובתנועה .בעז"ה בשבוע הבא יסתיים קורס
"מנהיגות אמצע החיים" שמתקיים בקיבוץ טירת צבי ,ואחרי חג פסח יפתח קורס גישור בסיס )60
שעות( ,זו שנה שנייה ברציפות ,לכלל חברי התנועה.
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גשם -נכון לעכשיו
בסקר מהיר שערכנו קיבלנו את הנתונים הבאים:
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שבת שלום
ופורים שמח,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

