בס“ד

שלום לכולם,
בית הספר החדש בסעד

ביום ראשון הבעל"ט ,כ"ד בסיוון ( 62ביוני) ,ייערך בעז"ה בסעד אירוע צנוע בהיקפו אך חשוב
ונוסטלגי במהותו :פרידה מבית הספר הנוכחי במלאות  26שנה להקמתו .במקביל ,במתחם
סמוך מתקדמת בניית בית הספר החדש :המבנים גמורים כמעט לחלוטין; השבילים הולכים
ונסללים; ובמשרדי התכנון שוקדים על תכנון מעגל תנועה בצומת בארי ,ממנה יגיעו בעתיד
כלי הרכב אל ביה"ס .ביה"ס החדש והממוגן שייך במונחי משרד החינוך ל"דור  ,"3שפירושו
שכל כיתה תצוייד בלוח אינטראקטיבי ,מקרן ברקו ,חיבורים למחשבים ולרשת האינטרנט,
ועוד חידושים ,נפלאות והמצאות .כולנו תקווה שהתלמידים לא רק יאהבו את ביתם החדש
והחדיש ,ולא רק יחושו ביטחון בין כתליו ,אלא גם ייצאו ממנו יותר מלּומדים וחכמים !
פורום הנוער מסכם שנה

מדריכי הנוער שבקיבוצי הצפון התכנסו למפגש המסכם את הפורום שהתנהל במהלך השנה.
המפגש עסק בערך העבודה ובחינוך לכך .פתחנו את היום במוזיאון שבקיבוץ מזרע ,בו שוחחנו עם
פיני שיבולי ,מוותיקי הקיבוץ ,שסיפר מהו ערך העבודה בעיניו ,ומה היתה רוחם של מייסדי
הקיבוצים אי אז לפני קום המדינה .בהמשך למדנו יחדיו את משמעותו של ערך העבודה בעיני
מייסדי תנועת תורה ועבודה – שח"ל והאדמו"ר החלוץ ,ועיבדנו כמה רעיונות מעשיים להנחלת ערך
העבודה עוד בשנה הנוכחית .ביקרנו בפרויקט מטע הזיתים של קיבוץ משמר העמק ,שם התארחנו
אצל דורון נדיב ,המרכז ענף חקלאי מרשים שמנוהל לחלוטין ע"י בני נוער ,ושאבנו כוח ותקווה
להקים פרויקט דומה אף בקיבוצינו .קינחנו בארוחת צהרים בבירת עמק יזרעאל ,ונפרדנו בעז"ה
לשלום ולקיץ המבטיח להיות עמוס חוויות.

ערך העבודה

פורום מזכירים תשע"א

פורום מזכירים האחרון ,החותם שנה שבה התקיימו שנים עשרה מפגשים ,התקיים
בביתה של תמי כץ-לס (מנחה מקצועית של הפורום) שבמושב משמרת .תחילה שמעו
המזכירים מתמי סקירה מקיפה על המושב ,ובהמשך היום סיכמו המזכירים בחיוב
את הלמידה המשותפת לאורך כל השנה .המזכירים התבקשו למלא שאלון במסגרת
תכנית מהפכנית המלמדת כיצד לפתח את הכישרונות והחוזקות הייחודים של כל
אחד ואחת ,שאלון המבוסס על מחקר גאלופ" :עכשיו – גלה את חוזקותיך" .כל
מזכיר גילה את חמש החוזקות שלו ,ולבסוף ניתן היה לגבש פרופיל של החוזקות
הבולטות ברמת הקבוצה – תהליך מרתק! החלק האחרון של היום הוקדש לסרטון הומוריסטי קצר ,משוב וברכות.
המזכירים ציינו את החיוניות ,החשיבות והייחודיות של הפורום ,שממשיך להשתבח עם הזמן .פורום מזכירים יוצא
ל"פגרה" ויתחדש בעז"ה בחודש אלול לפגישה הראשונה של העונה החדשה ,שתתקיים בקיבוץ שדה אליהו .תודה לתמי כץ-
לס על האירוח הנהדר!

שבוע הספר – טובים השניים

ב"בית העדות" בניר גלים נערך ערב השקה לספרו של חיים מייטליס" :תחיה – חדיד,
קיבוץ עם יסודות בלי בניין ,פרקי בניין ויצירה של קיבוץ דתי" .וותיקי הקיבוץ ,שהתפרק
ב 0596 -לאחר כ 9 -שנים של נדודים ,הם ובניהם ובנותיהם ,התכנסו כדי לזכור ולהזכיר,
ולהעלות על נס את עשייתם החלוצית של צעירים דתיים ,שרידי השואה יוצאי הונגריה,
שרצו בכל לבבם ,נפשם ומאדם להקים קיבוץ דתי ,ולא עלה בידם.
ב"בית עקד" שבקבוצת יבנה התקיים ערב השקה לספרו של חבר הקיבוץ יואב איתן:
"דרך ארץ קדמה לתורה – פרקים בהשקפת עולם יהודית מתוך פרשיות התורה" .בסוף
ההקדמה כותב יואב" :גישת תורה עם דרך ארץ מאפשרת הטמעת חידושי המדע
והתרבות הכלל אנושיים תוך שמירה על אורח חיים יהודי תורני מלא .הספר מנסה לברר
את דרכה הערכית של היהדות כפי שלמדו אותה רבותינו מתוך התורה ,במטרה ללמוד
את סולם הערכים התורני".
יישר כוח גדול לשני המחברים!

מסע בין-דורי של חברי הקבה"ד לפולין

בראש חודש אב ( 0באוגוסט  )6600ייצא בעז"ה לפולין המסע הבין דורי השני של חברים מהקיבוץ הדתי .לאור ההצלחה של
המסע הראשון ,ולאור ההתעניינות בתוכנית הייחודית של המסע ,החלטנו לפעול ליציאת קבוצה נוספת .המסע הוא בן 7
ימים ,והוא כולל ביקור במקומות משמעותיים בהיסטוריה היהודית של פולין ,בתולדות השואה ובאתרים בהם נולדה
וצמחה תנועת הקיבוץ הדתי .מדריכת המסע תהיה נילי בן ארי (טירת צבי –  ,)696-7675705ואיש הארגון אליו ניתן לפנות
לצורך קבלת פרטים והרשמה הוא יהודה חן (עין צורים – .)697-6795266
סמינר יג"ל

עדי שגיא (מירב ,מחלקת ביטחון ויג"ל) מדווח על הפעילות
שחתמה את השנה :במשך יומיים קיימנו בעין צורים סמינר
עבור מתנדבי יג"ל ,אליו הגיעו כ 79 -חבר'ה .היום הראשון עסק
בהכנה לגיוס ובמעבר החד מהאזרחות לצבא ,ובעיקר משנת
השירות והמכינות לצבא .בערב קיימנו מסיבת סיום שבה כל
גרעין הציג את העשייה שלו מהשנה החולפת ,וזאת לאחר
שנחמיה פתח והביא את ברכת התנועה .סיימנו בטיש עם דברי
תורה של הרב דוד וסיפור חסידי ,והכל באווירה מאד נעימה
וטובה .ביום השני ירדנו לבה"ד  ,0ביה"ס לקצינים ,ובהנחיית
קציני הבסיס עסקנו בפיקוד ומנהיגות .בנוסף שמענו סקירה על הבה"ד ,ערכנו סיור וצפינו בסרט על החיים ביחד והדילמות
בצבא סביב דתיים חילוניים ,בנים בנות ,כשרות ועוד .נפגשנו עם סא"ל גולן גבעון ,מג"ד חרוב  -מהנדסה קרבית ,שנתן לנו
שיחה מצוינת על מנהיגות ולקראת סיום התקיים פאנל צוערים וצוערות.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

