בס“ד
שלום לכולם

אגף החברה בפעולה
לאחרונה התקיימו מספר פורומים וקורסים שמוביל אגף החברה .יהושע מוזט
)שדה אליהו ,מרכז אגף החברה( מדווח שחברים רבים מכל קיבוצי התנועה
מצביעים ברגליים" :חברים רבים מגיעים לכל המפגשים ,הביקוש גדול ממספר
המקומות שיש לנו בקורסים השונים ,ואנו נאלצים לבקש מחלק מהפונים שימתינו
לפתיחת הקורס הבא".
באופן שוטף מתכנסים הפורומים הבאים:
פורום מזכירים – הולך ומתחזק! תמי לס ,מנחת הפורום ,מובילה אותו זו השנה
השלישית ברציפות ובהצלחה רבה .לאחרונה התכנס הפורום בקיבוץ ראש צורים,
פגישה שנפתחה בסיור מרתק ברחבי הקיבוץ ,ולאחר מכן עסק הפורום בעניינים
הפנימיים שלו.
פורום למניעת הטרדה מינית – במפגש האחרון שהתקיים לפני כשבוע התכנסו
מעל  30נציגים ,מרוב קיבוצי התנועה ,ללמידה משותפת בהנחיה מרתקת של נתאי
מלמד .המשתתפים יצאו עם תובנות חדשות אשר נובעות מחשיבה "מחוץ
לקופסא".
פורום רבנים – לאחר "שבת הרבנים" התקיימה בשבוע שעבר פגישה נוספת של
רבני התנועה ,בה עסקו במגוון שאלות כגון :תכנון מפגש עם הרב הראשי לישראל;
אירוע לציון סיום מחזור נוסף של לימוד הש"ס – הדף היומי; פסיקת הלכה
בשאלות משותפות :הוצאת ספר תורה לסמינרים וטיולים ,ועוד .לאחר מכן קיימו
הרבנים דיון פנימי בהנחיית הרב בני להמן.
קורס לרכזי ועדות ומובילי פעילות – מתקיים בימים אלה בקיבוץ שדה אליהו,
ומונחה ע"י ניצן בן -זאב ממכון פירם .מטרת הקורס היא העשרת המשתתפים
בכלים ניהוליים ,ארגוניים ובינאישיים הנחוצים לתפקודם .משתתפים בקורס 18
חברים וחברות משישה קיבוצי הצפון.
קורס מנהיגות אמצע החיים – יִ ָפּ ַתח בעז"ה בשבוע הבא בקבוצת יבנה .בקורס
ישתתפו  18חברים וחברות מתשעה קיבוצי התנועה מהדרום ומהגוש.
קורס גישור מחזור שלישי ברציפות ייפתח בעז"ה אחרי פסח – ההרשמה פתוחה
לכל המעוניינים.

יום שלישי ,ח' טבת תשע"ב 3 ,בינואר 2012

יום שני ,ז' בטבת תשע"ב 2 ,בינואר 2012

 9:00-10:45מושב שני על דעת המקום

 11:00מחזון להגשמה

יו"ר פרופ' ישראל ברטל

סיור בעקבות האנשים שמאחורי השמות

ד"ר אליעזר שריאל

קיבוצי העמק ,בהדרכת לוי גבעון
במלאת  150שנה
לפרסום ספרו של
הרב קלישר 'דרישת
ציון' ולציון חגיגות
 75שנים להקמת
קיבוץ טירת צבי
טירת צבי

)יציאה מפונדק המעיין ,כביש (90
 17:00-18:00מושב פתיחה
יו"ר :בנימין זאב וכסלר
ברכות :הרב משה שפטר )טירת צבי(

דברי ברכה :נציג הקרן הקיימת לישראל ,מנחם גילה
הרצאת פתיחה :פרופ' אליעזר שביד,
המקורות הנבדלים של הציונות

Anna Bieniaszewska
Dr.Andreas Bramer
 11:15-13:15מושב שלישי :בני חוגו וזמנו של הרב קלישר
יו"ר :ד"ר אסף ידידיה
ד"ר יעל ויילר ישראל
פרופ' מאיר הילסהיימר
ד"ר מיכאל סילבר
יוחאי בן-גדליה

 18:15-19:54מושב ראשון בהשתתפות

 14:15-15:45מושב רביעי :משיחיות וחידוש הקורבנות

ד"ר אסף מלאך ,ד"ר נתן שיפריט,

יו"ר :ד"ר מיכאל סילבר

פרופ' ישראל ברמל ,יו"ר :רחל קרן

פרופ' יהודה שלמון
יהודה עציון

 20:30מושב חגיגי:

ד"ר אריה מורגנשטרן

בעקבות הרב קלישר ערב תרבות ושיח
ברכות :אפרת פולק ,מזכירת קיבוץ טירת צבי
יעקב יניב ,מנכ"ל יד בן צבי
נחמיה רפל ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי
קטעי פתיחה מומחזים על חייו של הרב קלישר
)בביצוע ילדי טירת צבי(

במקביל :לימוד בחברותות של קטעים מתוך 'דרישת ציון'
 16:15-17:45מושב חמישי :ישוב ארץ ישראל בטרם ציונות
יו"ר :ד"ר אמנון שפירא
ד"ר אסף ידידיה
ד"ר רוני באר-מרקס
ד"ר אליעזר סימקין

פאנל 'מחזון להגשמה' בהשתתפות:

הרב יהודה גלעד ומוקי צור

 17:45הרצאת נעילה
יו"ר :נילי בן ארי

יו"ר שלומית רביצקי טור-פז
מעגלי שיח על הספר 'דרישת ציון'
בימים ההם בזמן הזה

יוחנן בין יעקב ,שתי עמדות מוצא לחיי תורה ועבודה
הרב צבי הירש קלישר והרב ישעיהו שפירא
הרב שמואל ריינר ,דברי סיכום

ברכותינו לקיבוץ טירת צבי
בשנת ה 75 -לעליית המייסדים על הקרקע.
חברי הקיבוץ הדתי ותושביו ,מנער ועד זקן,
מוזמנים להגיע לכנס ,לכולו או למקצתו ,ולהיות שותפים בכנס החגיגי.
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

