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סופ"ש יתרו
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סמינר עיוני
לכיתות י'

סמינר עיוני

סמינר עיוני

לכיתות ט'

לכיתות י"א

עמותת "בסוד שיח" זכתה בפרס יו"ר הכנסת
עמותת "בסוד שיח" ,המתמחה בהובלת תהליכי דיאלוג בין קבוצות קונפליקט בחברה הישראלית ,התבשרה
בימים אלו על זכייתה בפרס יו"ר הכנסת לשנת  .0202העמותה ,המתארחת בשנים האחרונות בבית הקבוץ
הדתי ,פועלת ללא לאות מזה  01שנה ,לקידום תהליכים ייחודיים ליצירת דיאלוג בין קבוצות קונפליקט תוך
בניית אמון ,העמקת ההיכרות ועוד .עמיתים וקבוצות בארץ ובחו"ל מוצאים עניין בתהליך הייחודי ,תהליך
המתבסס על גישות הנחייה ומתודולוגיות שפותחו במהלך השנים בעמותה .הבשורה על קבלת הפרס ,מהווה
הזדמנות לחברי הקבוץ הדתי נוספים ,להצטרף לחברות פעילה בעמותת 'בסוד שיח'  ,לתרום ולהיתרם.

הזדמנות
להצטרף
לעשייה

ביקור המזכ"פ בעלומים
הביקור הראשון של חברי המזכירות הפעילה "לאחר החגים" התקיים השבוע בקיבוץ עלומים .נפגשנו עם
מזכירות הקיבוץ ,ערכנו סיור במגוון ענפי משק ,פגשנו אנשי חינוך ועובדים בענפי השירותים השונים ,וקיימנו
שיחה עם כלל החברים .התרשמנו מהחוסן הקיבוצי ,מאורחות החיים שכבר לא רואים בכל הקיבוצים,
מקליטת זוגות צעירים ,מהעברת תפקידי ההנהגה מדור המייסדים לדור השני ,מהנוי המטופח ומהבנייה
העצומה של  002יחידות ממ"ד .היה מרשים ומרגש לראות כיצד מסורות השיתוף ,המעורבות הציבורית
והאמונה בדרך ,עוברות מדור לדור על בסיס ערכים מושרשים .תודתנו לכל הטורחים בהכנסת האורחים ולכל
מי שהתפנה לשוחח אתנו.
טיפוח
ופיתוח

מפגשי ההכשרה למדריכי בני עקיבא
במסגרת טיפוח ופיתוח סניפי בני עקיבא בקיבוצינו קיימנו למדריכי הסניפים מפגשי הכנה לחודש הארגון,
תחת הכותרת ״מחדשים ומארגנים את חודש הארגון״ .כ 57 -מדריכים השתתפו במפגשים שהתקיימו
ביבנה ובעין הנצי"ב .במפגשים עסקנו בלימוד נושא החודש ,והתנסינו בשתי סדנאות :אחת לתכנון ומיצוי
חודש הארגון מבחינה חינוכית ,והשנייה למיצוי כישרונות החניכים בשבט שלי .המדריכים דיווחו בפייסבוק
שנהנו ושהיה מוצלח וחשוב .לשמחתנו התבקשנו לקיים מפגש גם לקיבוצינו שבנגב המערבי .בסוף
המפגשים קיבלו המדריכים חוברת עזר לחודש הארגון ,בה הרחבנו את המבט על נושא החודש – "קדש
חייך בתורה וטהרם בעבודה" – הצענו זוויות שונות להתמודדות חינוכית עם הנושא המאתגר ,והדגשנו
דגשים ברוח התנועה .את החוברת כתבו קבוצה של בוגרי ביה״ס התיכון ביבנה ובהחלט יש במה להתגאות.
ניתן להוריד אותה מאתר הקבה״ד.

זוויות
להתמודדות
ברוח התנועה

מזמו"ר
"מרכז יעקב הרצוג" אירח השבוע את ישיבת המזכירות המורחבת (=המזמו"ר) .נח חיות ,מנהל המרכז,
פתח והאיר נקודות מרכזיות בעשייה המגוונת של המרכז ,תחת הכותרת "עושים עניין מיהדות" ,והרחיב
בעזרת שותפיו וחניכיו בשתי תוכניות הדגל :מכינת צהלי – מכינה קדם-צבאית לבנות דתיות ,ותוכנית
אופק – לפיתוח עתודת מנהיגות של יהדות מדינות חבר העמים .במהלך הישיבה אירחנו את ראש המועצה
האזורית שפיר ,מר אשר אברג'ל ,שבדברי ברכתו הציג דילמות חינוכיות מתחומי המועצה ,ואת ראשי
"המטה השיתופי" ,מאיה שפיר (יטבתה) ומריו טויב (ניר יצחק) ,שהציגו את האתגרים לפניהם ניצבת
ההנהגה החדשה של המטה .בשני הנושאים המרכזיים שעל סדר היום – צירוף ישובים במעמד "עמית"
ופיתוח קשרי גומלין עם התושבים – לא הצלחנו .להגיע להחלטה ,והם הוחזרו למזכירות הפעילה להמשך
חשיבה ,דיונים והסברה.

צהלי ואופק-
תכניות הדגל

לביא :החילונים שומרים על שדות הקיבוץ הדתי
הכותרת הנ"ל לקוחה מאתר "ידיעות הקיבוץ" ,ומתחתיה ,בכותרת המשנה נאמר 71 :צעירים בשנת
שירות ,רובם חילונים ,חיים בקיבוץ הדתי לביא ומסייעים בשמירה על שדותיו
מפני גניבות .חלק מחברי הקיבוץ מותחים ביקורת על הפרויקט.
"הסוגיה של חבר'ה חילונים שמתמקמים בקיבוץ דתי עלתה כהתלבטות מצד הקיבוץ
לפני ההחלטה לקבלנו" ,מגלה בכתבה עודד בן-ארי מנהל התפעול של תוכנית המנהיגות" .הם
חששו שנשפיע על הנוער מבחינה דתית ,אבל די מהר הבינו שמדובר בחבר'ה
שבאים

לתרום

ולעזור.

בנוסף,

המשרתים

במצפה

בלביא

הרוויחו

מהאפשרות

להתחבר לפן היהודי .רב הקיבוץ ,יהודה גלעד ,מעביר להם מדי פעם שיעורים
בנושא ,והם מאומצים על ידי משפחות דתיות מהקיבוץ ובכך נחשפים מקרוב
לעולם הזה" .על מטרת הארגון מסביר בכתבה יואל זילברמן ,ממקימי הארגון" ,המטרה היא להשיב

מתחברים
לפן היהודי

את האומץ לחקלאים ,לבוקרים ולכלל אזרחי המדינה".

כידוע ,הקיבוץ הדתי הוא שותף מרכזי בהפעלת "השומר החדש" ,ובין מתנדביו מצויים גם בנינו בשנת י"ג.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

