בס"ד

שלום לכולם,

-

פורום מזכירים – שנה חדשה

פורום המזכירים חידש את פעילותו לאחר חופשת הקיץ 20 .מזכירים ומנהלי קהילות ,כמעט
מכל קיבוצינו ,הגיעו לשדה אליהו לסדר יום שכלל :דברי תורה ופתיחה של נחמיה ,מזכ"ל
התנועה ,ושל עופר שלומי ,מנהל הקהילה בסעד; הצגת המבנה הארגוני החדש של שדה אליהו
ע"י חוה כהן ,מזכירת הקיבוץ ,שהוסיפה דברים על הדילמות שבמסלול בנים; דיון עומק
בשאלת ההתמודדות עם גירושין בקיבוץ ,והתבוננות באספקטים השונים הכרוכים בכך.
במהלך היום זכו המזכירים לסיור מעניין מאוד בשטחי החקלאות האורגנית של שדה אליהו,
בהדרכתה של ברז'יט מילוא מצוות 'ביו-תור'.

הפורום מתחדש!

דרושים מדריכים צעירים!

אם יש לך עניין להיות שותף בעבודה חינוכית חשובה ,אם יש לכם בן/בת/נכד/נכדה ש"יש להם
את זה" ושיש להם נכונות להיות שותפים לאתגר חינוכי גדול – מקומכם איתנו .מדרשת תורה
ועבודה המתחדשת מרחיבה את פעילותה ותקיים בשנה הקרובה סמינרים רבים לבתי ספר,
אולפנות וישיבות.
בשבוע הבא )ימים ראשון-רביעי( יתקיים בעז"ה קורס להכשרת מדריכי סמינרים .משתתפי
הקורס ישתלבו בהדרכת סמינרים ,סדנאות ,ימי עיון ופעילויות שונות שמקיימת המדרשה .בין
המרצים :רחל קרן ,אמנון שפירא ,יוחנן בן-יעקב ,נחמיה רפל ,הרב יהודה גלעד ,הרב חיים
נבון ,יואב שורק ,אודי מנור ,חיליק אברג'ל ,הרב מאיר רובינשטיין ,הרב אילעאי עופרן ,צורי
לוי ,הרב אביה הכהן .בקורס נעסוק בפיתוח יכולות הדרכה טובה ובסוגיות אקטואליות שונות
– מעמד האישה ,מקומו של הרב ,היחס לחילוני ,היחס לנכרי ,היחס למדינה ,מקומה של
עבודת האדמה בעולם המודרני ,חברה מעורבת ,אמונה ודת במאה ה 21 -ועוד ועוד .מחכים
לכם! לפרטים ולהרשמה:
http://www.kdati.org.il/info/dor_tzair/MTA/MTA_5772_appform_hadracha_course.pdf

אתגר חינוכי גדול

מדרשת עין הנצי"ב

מחזור כ"ו החל השבוע את לימודיו במדרשת עין הנצי"ב ,ובו  68בנות בשנה א' ) 8מתוכן הגיעו
מחו"ל( ועוד  8בנות בשנה ב' .הצוות ,בראשותו של הרב אביה ,ערך הכנות מדוקדקות במהלך
הקיץ ,והתחושה היא שבעז"ה אנו בתחילתה של שנה מצויינת .בנוסף לאתגר שבהרצת מערכת
לימודית-חינוכית מורכבת ,עומדת בפני הצוות משימה אדירה :בניית בניין קבע לבית המדרש.
בעזרת חברי עין הנצי"ב ,הכספים שנגייס ,ובעיקר בעזרת ה' – אנו מקווים שבמהלך השנה
ניצוק את היסודות להיכלה של תורה.

התחלה מצוינת

כניסת זיו כרמל

סביב שולחן המזכירות הפעילה התיישב לשמחתנו זיו כרמל )טירת צבי( ,המרכז החדש של
מחלקת הביטחון .זיו עובד חלקית בקבה"ד ,והוא ממשיך בעבודתו בחוגי הסיירות של
הקק"ל .במבנה הארגוני החדש של המזכירות הפעילה ימשיך עדי שגיא לטפל בכל ענייני
יג"ל )י"ג לקהילה  -שנה משימתית( ,וזיו יטפל – ביחד עם אבישי טבת – בכל הקשור לבנינו
ובנותינו שבצבא .בהצלחה לזיו!

זיו כרמל – למח' ביטחון

עין פרת בעין צורים

קבוצת צעירים ,דתיים וחילוניים בוגרי צבא מתארחת לתוכנית לימודים של חודש אלול
במבנה ישיבת הקיבוץ הדתי .תוכנית הלימודים נבנתה בשיתוף פעולה של מכינת עין פרת
ומרכז יעקב הרצוג .אנו רואים בה את הקבוצה הראשונה מתוך קבוצות אחדות שיתאכסנו
במבנה הישיבה במהלך השנה ,וילמדו באחת מהתוכניות של מרכז יעקב הרצוג .לקראת
קליטת הקבוצה ,נעשתה עבודה ענקית בשיפוץ המבנה ,בהוספת מזגנים לכל החדרים,
בניקוי ,בצביעה ובטיפול יסודי בנוי החיצוני ובצומח העוטף את המבנה .יישר כוח גדול
ליוסי וולוך )עין צורים( שהשקיע מאמץ עצום כדי להעמיד את המתקן לרשות המבקשים,
בזמן הנכון ובצורה הראויה.

לצעירים
דתיים וחילונים

קיבוץ דתי באמריקה

במחנה בני עקיבא "מושבה"  Wild Roseאשר בארה"ב ,פעלו השנה החניכים סביב נושא
העלייה לארץ .במהלך הפעילות החינוכית עשו החניכים משחק הדמייה )סימולציה( של
עלייה לעיר ושל עלייה לקיבוץ .למשך יומיים ,הפך מחנה הקיץ ל"קיבוץ דתי" .שמואל
שטח ,מזכ"ל תנועת "נאמני תורה ועבודה" שהיה שליח המחנה למשך החודש ,מעיד כי
הרוח ,התוכן ,השירים וכו' ,היו כולם ביוזמת החניכים המקומיים ,דבר אשר מראה את
מרכזיותו של הקיבוץ הדתי )אפילו( ביהדות ארה"ב.

מ ''Moshava
ל 'קיבוץ דתי'

מירב – הכביש הפנימי סלול

קבוצות עובדים הסוללים כבישים ומהדקים אספלט אינם מחזה נדיר בקיבוצינו.
ההתפתחות ,הצמיחה וההרחבה בכל מקום באה לידי ביטוי בעבודות תשתית הנעשות ברוב
הישובים .מקום מיוחד אנו מקדישים הפעם לגמר סלילת הכביש הפנימי בקיבוץ מירב,
שמשנה בצורה ניכרת את פני הישוב .הכביש החדש נסלל על גבי הכביש הישן בלב הקיבוץ,
בין בתי המגורים ומבני הציבור ,וגרם ללא מעט קשיי תעבורה ולהרבה אבק לאורך כל
תקופת העבודות והסלילה .עדיין יש להשלים את התקנת התאורה ,הורדת עמודי חשמל
ישנים ,סימון השוליים ועוד ,אבל הכל כבר נראה אחרת .דרך אגב ,הכביש הוא חד-סטרי ...
תתחדשו! נסיעה בטוחה וזהירה!

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

