בס"ד

שלום לכולם,

-

בית מדרש לתורה ועבודה
שנת הלימודים ב"בית המדרש לתורה ועבודה" בשדה אליהו ,המסונף לרשת "תורה אחרי צבא",
הסתיימה בציפייה לפתיחה מחודשת בחודש אלול הבעל"ט .ייחודו של בית המדרש בא לידי ביטוי
בכותרת" :העובד הוא גם הלומד" .הלימוד מתקיים בעיקרו בבית המדרש ,אך הוא משולב במפגש עם
קהילה עובדת ומושרשת בארץ ועם חיי התרבות שלה – הזדמנות מיוחדת במינה ומעין 'הכנה לחיים'
עבור הצעירים הללו .כמה מהבוגרים שנשאלו מדוע בחרו ללמוד בשדה אליהו השיבו" :התלבטתי בין
שד"א לבין מקום לימוד אחר ,עם הרבה אנשים )יותר מ ,(100 -והעדפתי את המקום הזה שהוא רגוע
ושקט"; "רציתי להתחזק בלימוד ,אבל אני לא יכול 'לשבת' כל היום ,והעדפתי לעשות משהו בנוסף
ללימוד"; "התרשמתי מאד מהמפגש עם הקיבוצניקים ,שנשארו שורשיים ונאמנים לארץ ,מאמינים
וזורעים" .ציבור הקוראים מוזמן לבוא וללמוד ,ובעיקר להמליץ למשתחררים מצה"ל לעשות את
צעדיהם הראשונים באזרחות בהגשמת "תורה ועבודה".

הכנה לחיים

מחאת הקוטג' ומאבק החלב
בהפגנה הגדולה שהתקיימה ביום רביעי בשבוע שעבר בתל-אביב השתתפו רבים מאנשי הקיבוץ הדתי.
הגדילו לעשות חברי עלומים שהגיעו בשני אוטובוסים ,כל הכבוד! אמנם בישיבת הממשלה ביום ראשון
הוריד ראש הממשלה את הנושא מסדר היום ,לאחר שהתברר לו שאין בממשלה רוב לקבלת ההצעה,
אך ככל הידוע לנו מתכונן ראש הממשלה להעלות את הנושא מחדש בישיבת הממשלה ביום ראשון
הבעל"ט ,ואנחנו – ביחד עם תנועות ההתיישבות ,התאחדות חקלאי ישראל והתאחדות מגדלי בקר –
פועלים כמיטב יכולתנו למניעת קבלת הצעת ה"מחליטים" ,שהוכנה במידה רבה ע"י השר שלום
שמחון .בנוסף למאמצים המושקעים לשכנוע שרי הממשלה ,שלא יתנו את ידם להרס ענף החלב בארץ
ולפגיעה קשה בהתיישבות ,בעיקר בפריפריה ,אנו מכינים את המאבק בוועדת הכלכלה של הכנסת
ובציבוריות הישראלית.

למנוע הרס ענף החלב

יג"ל חדש
ביום ראשון התקיים במדרשת עין הנצי"ב יום עיון למתנדבי יג"ל בשנת הפעילות תשע"ב .היום נפתח
בהיכרות עם צוות המחלקה ,עדי שגיא והרב דוד בן-זזון ,ובמשחק היכרות בין המתנדבים שהגיעו
מהקיבוצים השונים .במהלך היום בירך נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,את צעירינו המקדימים את
"הזכות לשרת" ל"חובת השירות" .נציגים מקרב אלה שסיימו זה עתה את שנת שרותם בגרעינים
השונים סיפרו חוויות מיוחדות מהשנה האחרונה ,והדגישו את תרומתה להם כרווח נוסף לתרומתם
במקומות השירות .בהמשך היום נערכה פעילות בנושא שיתוף פעולה ,סדנה על דילמות משנת השרות,
וסיום במעבר על התקנון למתנדבים וחתימה עליו.

הזכות לשרת

מזמו"ר קצר
בישיבה קצרה של המזכירות המורחבת ,שהתקיימה בבארות יצחק בשעות הצהריים ,נשמעו דברי
סיכום קדנציה מפי עדי שגיא )מירב( ,המסיים את כהונתו כמרכז מחלקת ביטחון ,ומיכל אחיטוב
)סעד( ,המסיימת את כהונתה כמרכזת מחלקת חינוך .בעז"ה ,בקרוב ייכנסו המחליפים לעבודה :את
עדי יחליף זיו כרמל )טירת צבי( ,ואת מיכל יחליף אמיתי פורת )כפר עציון( .תודה למסיימים
ובהצלחה למתחילים! דיווח נרחב יינתן ב"עמודים".
סיכומי קדנציה

ביקור ח"כים במגדל עוז
חברי הכנסת מסיעות "הבית היהודי" ו"האיחוד הלאומי" ערכו ביקור במגדל עוז ,במסגרת סיור
משותף בגוש עציון .בפגישה ,שהתקיימה בחדר הישיבות של המפעל "מעוז" ,הציגו אבי ספקטור,
מזכיר הקיבוץ ,ואריאל שנקולבסקי ,מרכז המשק ,את מגדל עוז מבחינה חברתית ומשקית ,ונחמיה
רפל הציג את פועלה של תנועת הקבה"ד ונקודות ממשנתה .ניצלנו את הביקור הפוליטי להעלאת
בקשות מיוחדות הנוגעות למגדל עוז ,ראשון הישובים העבריים מזרחית לכביש ירושלים-חברון .לא
נפקד מקומו של מאבק החלב ,בצירוף דרישה נחרצת מהשר הרשקוביץ והח"כים אורבך ,אריאל
וכ"ץ שיעמדו לצידה של ההתיישבות.

לעמוד לצד ההתיישבות!

השתלמות קיץ למחנכות הגיל הרך
שני ימי עיון למחנכות בגיל הרך בקיבוץ הדתי התקיימו בשבועיים האחרונים :בשבוע שעבר התקיים
יום העיון הראשון בשדה אליהו ,בנושא" :פדגוגיה התפתחותית בחצר הגרוטאות" .ביום זה השתתפו
מעל  80מחנכות מכל הקיבוצים .המשתתפות "שתו בצמא" את דבריה המקצועיים של צילה גביש,
שהכינה יחד עם מלכה האס מצגת מקצועית על ייחודיות הפאזות ההתפתחותיות ,כולל דוגמאות
מרשימות מהשטח .ראוי לציין את האירוח והארגון למופת בבית התרבות ,בניצוחן של רחל לוי
ודיצה מעוז .יום השתלמות שני התקיים השבוע בקבוץ עלומים ,ובו התמקדנו ב"עיצוב התוכנית
החינוכית בגן הילדים בזיקה למורשת" .את ה"מורשת" פתחנו בביקור באתר בארות יצחק שבנגב.
לאחר פתיחה של נחמיה רפל בדברי תורה ,המשיך צביקי פורת )עלומים( בתיאור המורשת ,ושיתף
את המחנכות בסיפור היאחזותה של בארות יצחק בנגב ,הקרב הקשה וסיפורי הגבורה של אנשי
בארות יצחק בתקופת מלחמת השחרור ,עזיבת המקום והקמת הקבוץ מחדש במרכז הארץ .המשכנו
לצפות ולשמוע מפי רותי אלידע )גננת ותיקה ,בארות יצחק( על פעילויות שונות בגנים הנובעות
מסיפורי המקום ויוצרות קשרים יפים וחשובים עם ותיקי הקיבוץ" .קינחנו" בשיחה קולחת
מתובלת בהומור מפי רחל שנרב )מפקחת לשעבר על מעונות יש"ע( על מסורת ההורים בגן הילדים.
תודה לרחל ולרותי על התכנים החשובים ,ותודה ליעל פורת )עלומים( על הארגון והאירוח המזמין

זיקה למורשת בגן

והטעים במועדון לחבר.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

