בס“ד
שלום לכולם

פורום רכזי החינוך
פורום רכזי החינוך התכנס השבוע בבארות יצחק ,כנהוג מידי חודש ,ואמיתי פורת מדווח:
עסקנו ביחסים עם בני עקיבא ,ברמת כל קיבוץ וברמה התנועתית .עלו נקודות מחלוקת
ופערים בצד הערכי ,לצד אמירה רחבה שבני עקיבא היא תנועת הנוער שלנו ,ועלינו
להתחבר ולהשפיע בתוכה ,וכן לדרוש שירות ראוי ומתאים בקיבוצים )קומונרים ,קשר
מסודר לרכזי המחוז ,ציוד נדרש וכד'( .עמדנו על ההזדמנות והרצון מצד בנ"ע לחזק את
הקשר בין התנועות ,בררנו את ההיבטים המעשיים של הפעילות התנועתית הקשורה ואולי
מתחרה בבני עקיבא )סמינרי הדרכה והכשרה למדריכים ,סמינר לכיתות ט' בקיץ(,
וסיכמנו שהכיוון הוא המשך הפעילות התנועתית תוך הבנה ותיאום מול בנ"ע .עסקנו גם
בכפילות היחסית הקיימת בקיבוצים בין המערכת הבלתי פורמאלית לבין תנועת נוער,
והצגנו מודלים ארגוניים המאפשרים התמודדות עם כפילות כזו .העיקר הוא שגם כאן
נשמעה עמדה ברורה בדבר החשיבות החינוכית של נוער שמדריך ילדים ונוער ,והבנה כי
אין לכך תחליף.

סמינר שמיניסטים " -לקראת שירות"
בסוף השבוע שעבר התכנסו למעלה מ 60 -בני ובנות כיתה י"ב לסמינר שעסק בערך 'כלל
ישראל' .מעבר לסוגיות הכוונה והתמודדות עם דילמת ה"מה אני אעשה בשנת הי"ג –
מרוב אפשרויות לא רואים את היער ,"...בדקנו האם לסיסמה הזו – "כלל ישראל" – יש
גם משמעות מעשית :משמעות יהודית? מוסרית? הלכתית? והאם היא מחייבת בחירה
דווקא בשירות כזה או אחר? שאלות גדולות עלו ,והתשובות – נמצאות אצל החבריא.
מעבר לתוכן הסמינר – שני אנשים חיצוניים לתנועה ,שליוו את הסמינר משתי נקודות
מבט שונות ,סיפרו בהשתאות שיש לנו חבר'ה מדהימים .ואכן ,למעט חריקות קלילות
היתה שבת מרוממת ,עם שירה וריקודים שלא היו מביישים גם את הטובה שבחסידויות
)טוב ,אולי קצת מוגזם ,אך באמת היה מרשים ומשובב נפש( .בסמינר הובעה דרישה
ותביעה מהשמיניסטים ליטול אחריות גדולה יותר מזו שנהגנו ליטול עד לאחרונה –
אחריות על הקיבוצים ,על התנועה ,ובעיקר על עם ישראל .מכך משתמע שכבר איננו
יכולים להסתפק באתגרי צדקה וחסד ,ועלינו לפרוץ לאתגרי החינוך – שם כבר דרושה
יכולת אישית גבוהה הרבה יותר ,ולשם מוּ ָעדוֹת פנינו .אחדים מהחבר'ה שוקלים ברצינות
לשלב בשנת הי"ג ריכוז סניף בנ"ע כלשהו ,וזה כבר חידוש משמח .בשנה הבאה יעמוד לנו
בעז"ה גרעין הקומונרים/יות הראשון של הקבה"ד מאז שנות ה .60 -תודה גדולה לעמרי
עמירם ולצוות מדרשת תורה ועבודה על הכנת הסמינר והפעלתו המוצלחת מזה שלוש
שנים.

מרוב עצים לא רואים את היער

גרעין יונתן  -שבוע ניווטים

התמצאות במרחב

גרעין יונתן שבעלומים קיים בשבוע שעבר שבוע ניווטים ב"גבעות גורל" .עימנו בשטח
ניווטו עוד כמה מאות חיילים ,מיחידות שונות ,שנדהמו לשמוע שאנו מנווטים בגבעות
החשופות מרצוננו החופשי .מלבד לימוד התמצאות במרחב והתאמת מפה לשטח,
המטרות היו התמודדות אישית וקבוצתית בתנאי שטח ,התמודדות עם קשיים )מסוגים
שונים( ,התנסות בפעילות משימתית )זמנים ,משימת ניווט ,התארגנות( ,והכל כחלק
מההכנה לשירות הצבאי .ליוו אותנו מדריכים ומסייעים מקיבוץ עלומים ומהתנועה,
ולכולם – תודה! היה מלמד ומאתגר.

כנס קלישר

השבוע נשלחה לכל הקיבוצים תוכנית "כנס קלישר" ,שייערך בעז"ה בעוד כעשרה ימים,
בקיבוץ טירת צבי הקרוי על שמו של הרב צבי הירש קלישר .הכנס ,שיתקיים בעז"ה
בימים שני ושלישי ז-ח' בטבת ) 2-3בינואר  ,(2012הינו יוזמה משותפת של יד יצחק בן-

צבי ,מזכירות הקיבוץ הדתי ומזכירות טירת צבי ,והוא נערך במסגרת אירועי שנת ה75 -
לעלייתה של טירת צבי על הקרקע .בכנס יצויין מלאות  150שנה לפרסום ספרו של הרב
קלישר "דרישת ציון" ,וישולבו בו הרצאות של מיטב חוקרי ארץ ישראל והציונות ,עם
פעילות ענפה ומגוונת המיועדת לחברי הקיבוץ הדתי ולתלמידי בית ספר שק"ד .כדאי
לבוא ,לשמוע ולהשתתף!

רשמים משבת תנועה באריאל
וכך כתבה משפחה מהעמק לאחר השבת" :חזרנו בתחושת גאווה על התנועה ועל מדינת
ישראל! למן הרגע הראשון הייתה זו שבת של התרוממות רוח .הסיור עם נתנאל אלינסון
היה חוויה חשובה ומאלפת .הוא מדריך בחסד ,שופע ידע ,בעל חוש הומור ,חן,
ומקצועיות .רוב הדברים והמקומות היו עבורנו חידוש גמור  ...הבנו את השיטה ,את
המורכבות של נערי הגבעות ,ואת עבודת הקודש הנעשית בשטח .סיור חובה! היה נפלא
שהמלון כולו עמד לרשותנו  ...החברה הנעימה ,השיעורים המצוינים והגדושים ,חידושי
תורה של הרב יואל בן נון ,דברי התורה ,דבר התנועה ,טיול הצהריים ,הסרט ,הכל הכל
מוּד ִעים לכך שכדי להפיק שבת כזו נדרש מאמץ רב ומרוכז .אשרינו
היה מושלם .אנחנו ָ
שזכינו .תודה!!

סיור חובה!

חג אורים שמח ושבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

