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אהרל'ה שחק – הצטיינות
מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך בחר לראשונה כמאה עובדי הוראה מצטיינים,
וביניהם חברנו אהרל'ה שחק מקיבוץ שדה אליהו .בטקס חגיגי ב'מוזיאון ארצות המקרא'
בירושלים ,במעמד שר החינוך ,הוענקה לכל אחד ואחת "תעודת הערכה לאות הוקרה על
יוזמה או חידוש פורצי דרך" .אהרל'ה קיבל "ציון מיוחד לשבח" ,שהיא הדרגה הגבוהה
ביותר של הצטיינות בתחום החינוך ,על פועלו החינוכי לאורך שנים ,על יחסיו האישיים
והמיוחדים עם חניכיו ,ועל הישגיו שיכולים להוות מגדלור לרבים .גם אנו מצטרפים
לברכה שבשולי תעודת ההערכה" :אשריך אהרל'ה שפירותיך מתוקים ,צילך נאה ,ואמת
המים זורמת תחתיך .יהי רצון שכל נטיעות שייטעו ממך יהיו כמותך"!
מפגשי הכשרה למדריכי בנ"ע בקיבוצים
למה צריך תנועת נוער בשנת  ?1122מהן מטרותינו? למה אנו מדריכים? מה היינו רוצים
להנחיל לחניכים? ובעיקר – איך נדע שאחרי תקופת הדרכה ארוכה גם תרמנו משהו
לעולם? על שאלות אלו ועוד ניסינו לענות בשבוע החולף במסגרת שני מפגשי הכשרה
למדריכי בנ"ע בקיבוצים – אחד בצפון ואחד בדרום .המדריכים שוחחו עם אמנון שפירא
ויוחנן בן-יעקב על מהותה של תנועת הנוער ,ועברו סדנאות להצבת מטרות ,יעדים
ומדדים ,עם מדריכים מ"מדרשת תורה ועבודה" .במהלך השנה הקרובה תעמיק התנועה
את מעורבותה ותמיכתה בסניפים ובמדריכים הצעירים ,ותחזק את רוח הנעורים ,את
מרדנותם החיננית של בני הנוער ,ואת עמוד השדרה התנועתי שלהם .עלה נעלה!

ישיבת מזכירות המפד"ל
בשבוע שעבר אירחנו במשרדי התנועה את מזכירות המפד"ל .אמנם ועידת המפד"ל
החליטה בשעתו על פירוק המפלגה ,ורבים כבר "הספידו" אותה ,אך בפועל "הבית
היהודי" שהיה אמור להחליף אותה לא קיים כמפלגה ,אלא כסיעה בכנסת בלבד .התוצאה
היא שנכסיה של המפד"ל ,חובותיה ,נציגיה ברשויות המקומיות ,ועוד מיגוון רחב של
נושאים נמצאים בניהולה של מזכירות המפד"ל ,המורכבת בין השאר מראשי התנועות
הציוניות-דתיות" :אמונה"" ,איגוד המושבים של הפועל המזרחי" ,ו"הקיבוץ הדתי".
בנוסף לעיסוק בסוגיות מן העבר ,קיימת שאלה גדולה לגבי העתיד הפוליטי של הציונות
הדתית ,וכולנו מקדישים לה מחשבה ומקווים לטוב.

"שירת חיינו"
את השבוע האחרון חתמנו בכנס השנתי של "המטה השיתופי" ,שהתקיים בקיבוץ לביא.
מאז שקיבלנו על עצמנו לארח את הכנס ,עשינו מאמץ גדול כדי לשנות את אופי השיח בין
הקיבוצים השיתופיים והמתחדשים ,ולהפוך אותו מלוחמני לידידותי .בסיכום ניתן לומר
שהמטרה המרכזית הושגה :החגיגה והצבעוניות השתלטו על כל הדשא הגדול; האווירה
היתה נפלאה; האירוח של חברי לביא – היה מושלם; דיווחים חיוביים ביותר שמענו
מהמאות שהשתתפו בקבוצות הדיון ובסדנאות; להקת הגרובטרון שחתמה את הכנס
היתה מצויינת ,ויעידו על כך עשרות הרוקדים למרגלות הבמה .תקוותנו שלכנס הבא יגיעו
הרבה יותר.

"השומר החדש"
מחזור חדש של מתנדבים עושים בימים אלה את תקופת החניכה והלימוד בארגון
"השומר החדש" .במסגרת ההשתלמות המשלבת אימונים מעשיים – שדאות ,לימוד
ערבית ,ניווט ועוד – והכשרה רעיונית-ערכית ,נפגש נחמיה עם כ 01 -מהבחורים הנפלאים,
ושוחח עימם על "ערכה של החקלאות בישראל" ומצא חבר'ה חדורי מוטיבציה גבוהה
במיוחד ,והם נאמנים לגמרי לרעיון של ראיית השירות כזכות הקודמת לחובה .עדי שגיא,
מרכז יג"ל שבמסגרתו פועל "השומר החדש" ,השלים את המפגש בדברי תורה וחסידות
לקראת ראש השנה וסיימנו כולנו בהרמת כוסית ובברכות לשנה טובה ומבורכת.

המברך והמתברך
בערב ראש השנה אנחנו אומרים זה לזה "לשנה טובה תכתבו ותחתמו" .אני רוצה שתדעו – אמר הרב שלמה קרליבך,
הרבי המרקד – שתדעו שלברך האחד את השני זה לא סתם חינוך טוב ,נימוס ,ברכה חמודה .זה אומר שמעכשיו אני
רוצה שהקשר שלי אתך יהיה שכל הזמן ארצה לברך אותך ,ושאתה תרצה כל הזמן לברך אותי .לכל אדם יש את הכח
לברך ,ואנו מברכים אחד את השני שנִ כתב ונֵחתם בספר חיים טובים .בשעת הברכה כל אחד אומר לחברו" :תשמע,
חמיה."...
אם אזכה להיכתב בספר החיים ,אומַ ר לפני הקב"ה שאני רוצה שזה יהיה איתך .הברכה שלי היא רק יחדנאיתך
רפל
אני מברך אתכם חברים – סיים ר' שלמה – שהרגע הכי עמוק בראש השנה יהיה כשאתם מברכים אחד את השני.
וחברי המזכירות הפעילה
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