בס"ד

שלום לכולם,

-

יום ירושלים
משפחת הקיבוץ הדתי חוגגת ושמחה יחד עם המון עמך ישראל .ברחובות ירושלים ההומים
פגשנו השבוע חברים רבים מהתנועה ובהם גם תלמידי י"ב מביה"ס בקבוצת יבנה ,שעשו ברגל
את הדרך לירושלים ,וצעדו לאורך כל הלילה כמיטב המסורת הבית-ספרית .לאחר הליכה של
עשרות ק"מ זכו  90הבנים והבנות לרקוד אל הכותל המערבי ,מלווים במחיאות כפיים של
העוברים ושבים .אשרי העם שככה לו!
לרקוד אל הכותל

יום עיון תיעוד ושימור
קשה היה לבחור במקום יותר מתאים ליום עיון בנושא 'שימור ותיעוד מורשת בקיבוץ הדתי' –
מאשר קיבוץ כפר עציון .ליום העיון הגיעו וותיקים וצעירים ששימור אתרים ,איסוף חפצים,
תיעוד מסמכים ותיעוד הסיפור האנושי – חשובים להם .יום העיון שיקף את ההתעוררות שחלה
לאחרונה בתחומים אלה הן ברמה היישובית והן ברמה הלאומית .אנשי המועצה לשימור אתרים
ופרופ' עירית עמית-כהן חברו בשמחה ליוזמה והעניקו ליוזמה גיבוי מקצועי .נועם דמסקי ,במאי
סרטים ,הדגים דרך ראיונות שנעשו עם וותיקי כפר עציון ,את הערך הרב של התיעוד בעל-פה,
ויוחנן בן יעקב )כפר עציון( סיפר על מגבלות הזיכרון דרך עדויות שנויות במחלוקת על סיפור
הל"ה .במהלך היום נערכו דיונים בקבוצות והתנהלו שיחות אישיות בין ההרצאות – והאנשים
הרבים שבאו יצאו בהרגשה שיש מה לעשות ולמי לפנות ,ובתקווה שימצאו בקיבוצם אוזן קשבת
ויד מסייעת .תודה גדולה לדינה ספראי )קבוצת יבנה ,מנהלת ארכיון הקבה"ד( על היוזמה
והביצוע!

חלה התעוררות בנושא

יום עיון יג"ל
ביום ראשון השבוע נערך בירושלים יום עיון ליג"ל )מכינות/מדרשות/שנת שרות( .הימים שבהם
אנו נמצאים ,בין יום העצמאות ויום ירושלים ,הכתיבו את כותרת היום" :חזון" .מדווח עדי
שגיא )מירב ,מרכז מחלקת ביטחון וצעירים( :התחלנו במוזיאון הרצל בסיור מרשים של כשעה,
ולמדנו על חזונו של הרצל ומאבקו להגשמה .לאחר מכן קיימנו סיור מרתק בהר הרצל ,בהובלת
אלידע בר-שאול .הסיור התחיל בחלקת גדולי האומה ,עבר דרך כל מלחמות ישראל ,והסתיים
ליד הקברים של אוריאל ואלירז פרץ ז"ל .במשך כחמש שעות לא הפסקנו ללמוד על לוחמים
רבים שחרפו נפשם למען תקומת ישראל ,נשים וגברים כאחד .אני מאמין שכל אחד ואחת יצא
מהסיור הזה עם מטען חזק להמשך .אחה"צ התארחנו בסמינר גשר ,שמענו דבר תורה מהרב דוד
וסיפור אישי שלי .לאחר מכן צפינו בהצגה מרגשת "חבר קרוב שהוא אח רחוק" ,סיפור אמיתי
על שני חברים מאד טובים שמגלים לאחר שנים שהם למעשה אחים ממש ,האחים עופר וליאור.
קינחנו את היום בארוחת ערב טובה ובתפילת ערבית ,וכעת אנחנו נערכים לסמינר הבא
שיתקיים בעז"ה בין התאריכים  15-16/6בעין צורים ,ובמסגרתו נבקר בבה"ד – .1

חזון

קבוצת הסטודנטים 'יבנה' בעיר העתיקה
ביום שני הקרוב ,ד' סיון ) ,(6/6/11תיפתח בעז"ה תערוכה ייחודית ,המעלה על נס את פועלם
של סטודנטים מהאוניברסיטה העברית שהתנדבו בשנות ה 40 -של המאה הקודמת ,לגור בעיר
העתיקה במטרה לעשות למען "ביעור הבערות" מקרב התושבים היהודים .לאחר תום
לימודיהם הפכו רבים מהסטודנטים לחברים בקבה"ד" .מוזיאון חצר הישוב הישן" בחר
להאיר את עשייתם דרך תערוכה זו .הציבור כולו מוזמן! )מצורפת ההזמנה(.

הציבור מוזמן

ביקור המזכירות הפעילה בבי"ס שק"ד בשדה אליהו
ביום שני האחרון הגיעה המזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי לביקור בבי"ס שק"ד ,במטרה
להכיר מקרוב את ביה"ס על מרכיביו השונים ,ולבחון את יחסי הגומלין בין בתי הספר
לתנועה .מדווחת מיכל אחיטוב )סעד ,מרכזת מחלקת חינוך( :שמענו סקירה מקיפה ומרשימה
ממנהלי בתי הספר ,מלכה פווה וקינלי ,ונפגשנו במהלך היום עם מספר קבוצות מתוך ומחוץ
לביה"ס :עם ראש המועצה ,יורם קרין ,ומנהלת מח' החינוך נגה גיל; עם קבוצת מנהיגות של
תלמידי ביה"ס העל-יסודי מכיתות י' – י"א )במפגש זה בלטה "גאוות היחידה" שחשים
התלמידים ביחס לביה"ס ,וצויינו חשיבות החינוך המעורב והימצאותן של דמויות
משמעותיות לחיקוי בקרב המחנכים .כמו כן הובעה משאלה לעסוק בלימוד האידיאולוגיה של
הקבה"ד(; עם הצוותים המובילים של בתיה"ס התקיים דיון חשוב ומשמעותי על שלושת
האותיות המרכיבות את ראשי התיבות בשם ביה"ס – בהיבט השיתופי ,בהיבט הקיבוצי–
הקהילתי ובהיבט הדתי .לסיום ערכנו מפגש עם נציגי ההנהלה הרחבה וועדת החינוך בו
נבחנו סוגיות נוספות הנובעות מקולן המגוון של קהילות הקיבוצים ומייצגות את הבעלות על
ביה"ס .בסיכום – היה זה ביקור חשוב ,מלווה באווירה חמה ונעימה .בפני המזכירות הפעילה
הוצגו נושאים ודילמות שביה"ס מתמודד אתם באופן בהיר וכנה ,והתקבלה תחושה טובה
שחלקה ומעורבותה של התנועה רצויה ,נחוצה וראויה .על כך תודה גדולה ויישר כוח גדול
לשלומית ברק ,וקינלי טור-פז ,למלכה פווה והרב יהודה טרופר ,לישראל נדיבי ,ולכל מי
שסייע בהכנת הביקור.

יחסי גומלין בי"ס-תנועה

כל כבודם
באסרו-חג שבועות נתכנס כולנו ,נשים וגברים כאחד ,לכנס שכותרתו "בצלם אלוקים ברא
אותם" – חינוך לשוויוניות ולכבוד בין המינים .בכנס נחזק את רעיון 'חברה צנועה מעורבת
לכתחילה' ,נעלה למודעות את נושא המגדר ,נלמד ,נשוחח ונדון על הדברים מנקודת מבט
יהודית וחברתית .התכנית מגוונת ועשירה וההרשמה בעיצומה .הזדרזו לשריין את מקומכם
בכנס .מצורפת עם ההזמנה התכנית המפורטת.

ההרשמה בעיצומה

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

