בס“ד
שלום לכולם

סערות במרחב הציבורי
"הדרת נשים"" ,אלימות בחטמ"ר אפרים"" ,תג מחיר" – חדשים לבקרים נדרשים חברי
המזכירות הפעילה לשקול כיצד להגיב על הסערות במרחב הציבורי בישראל :לפרסם
'גילוי דעת' בעיתונות? להשתתף בהפגנה? ליזום עשייה ייחודית שלנו? חברים מהקיבוצים
השונים פונים אלינו כל הזמן ,ומבקשים לדעת מהי עמדת הקבה"ד ,האם הוצאנו הודעה
לתקשורת ,ובעיקר מה הן הפעולות בהן אנו נוקטים כדי להבהיר את עמדתנו כנגד
התפרצויות הקנאות ,האלימות והקיצוניות .בין שאר הפעולות בהן היינו מעורבים:
בישיבת 'הלפיד' במודיעין התקיים מפגש של צעירים מתנועות שונות בציונות הדתית (בני
עקיבא ,עזרא ,הצופים-הדתיים ,צעירי נאמני תורה ועבודה ,ורעננים ועוד) "כדי להביע את
התנגדותנו לאירועי השנאה והפילוג ,ולומר אחת ולתמיד – שמאל ימין צועדים יחד!".
ביום שישי בשבוע שעבר התקיימה בירושלים "צעדה שמטרתה לעורר מּודעּות ולמחות
כנגד הדרת נשים מהמרחב הציבורי" ,יוזמה פרטית לחלוטין של סטודנטים וסטודנטיות,
חלקם דתיים שומרי מצוות ,שבאה מתוך הרגשת תסכול וכעס על המצב המסלים לאיטו
במדינתנו .היינו גם שם! אותנו מעניינת במיוחד ההקצנה בתחום הפרדה המגדרית בתוך
המגזר הציוני-דתי ,ואנו מחפשים את הדרכים המתאימות לפעולה משמעותית בתחום זה.
המשך הדיווח והדיון – בגיליון "עמודים" הקרוב.

מהי עמדת הקבה"ד?

ביקור בשק"ד
בית הספר שק"ד שבשדה אליהו אירח השבוע את צמרת המינהל לחינוך התיישבותי
ועליית הנוער ,בראשות ד"ר יחיאל שילה ,והצטרפו לביקור ראש המועצה האזורית עמק
המעיינות ,יורם קרין ,ובכירי המועצה .ב"כיתה חכמה" ,שבה כל נגיעה בלוח מחליפה את
המצגת הממוחשבת (צריך לראות כדי להבין  ,)...הסביר קינלי ,מנהל בית הספר ,את
העשייה הענפה של ביה"ס בתחומי החינוך וההוראה ,אך צריך להודות ולומר את האמת:
את ההצגה "גנבו" התלמידים 7 .בנות ובנים משכבת י"ב השיבו לשאלות ראש המינהל,
והאחת אמרה" :למה לא הלכתי לאולפנא בטבריה? האמת שהתלבטתי ,ואז שאלתי את
החברות שלי שלמדו בשק"ד ,כיתה או שתיים מעליי ,והן אמרו שהן אוהבות את ביה"ס.
זו היתה בשבילי הפתעה .מהמקום שבו הייתי לא הבנתי איך זה יכול להיות שתלמידים
אוהבים את בית הספר ,והיום אני יודעת שזה אפשר כי גם אני אוהבת את בית הספר".
ואחד הבנים אמר" :הדלת כאן תמיד פתוחה .מקשיבים לי .מקבלים כל אחד ,ומאפשרים
לכל אחד להשיג את המכסימום" .אחר-כך נכנסו  4בנות שעלו מאתיופיה בחודשים
האחרונים ,וממרכז הקליטה בבית אלפא הן באות כל בוקר ללמוד בשק"ד ,אך מהקטע
שלהן קשה לנו לדווח כי כאשר הן התחילו לספר בעברית על חייהן ועל משפחותיהן עינינו
נמלאו דמעות  ...יצאנו משק"ד עם תחושה חזקה של גאווה וכבוד!
עשייה ענפה בשק"ד

כנס קלישר
ביום שלאחר כנס "דרישת ציון" אנחנו נמצאים בהתרוממות רוח! התממשותה של היוזמה
שיצאה מבית טירת צבי ,להעביר את הכנס מ"הצריף" בירושלים אל הקיבוץ שנקרא על שמו
של הרב צבי הירש קלישר ולכלול אותו במסכת אירועי שנת ה ,77 -העניקה לכל המשתתפים
תחושה ייחודית וחד-פעמית .בכנס המגוון היו רגעים מרגשים שלא יישכחו ,והיו הרצאות
מעניינות ומקוריות ,שיש בהן בכדי להאיר באור חדש את חיי הקבוצה היומיומיים .זכו
חברי קיבוץ טירת צבי – שלכל אחת משתי המילים שמרכיבות את שמו יש משמעות עמוקה
– לארח בביתם כנס חוקרים חשובים המתמחים בתולדות ארץ ישראל ויישובה; זכו חברי
טירת צבי וילדיהם להעמיק במשנתו של אחד מהחשובים שבפורצי הדרך ו"מבשרי
הציונות" ,וזכו חברי הקיבוץ למחמאות רבות על קבלת הפנים הנעימה ,ועל האופן בו הציגו
בפני הבאים את אורח חייהם של מגשימי "תורה ועבודה" .תודה גדולה מאוד לכל אלה
שסייעו להגשים את החלום ,ולכל בית טירת צבי :הענקתם לכולנו חוויה ,גאווה וכבוד!

תחושה ייחודית וחד  -פעמית

מרחב צפון בחטיבה להתיישבות
בסוף השבוע שעבר התכנסו ב"מרכז עידן" ,שליד המועצה האזורית עמק המעיינות ,רבים
ממובילי ההתיישבות בצפון .יואב אריאל ,מנהל מרחב צפון בחטיבה להתיישבות ,המסייע
לנו רבות בפיתוח ובבינוי בכל קיבוצינו שבצפון ובעיקר מוביל אישית את תנופת הפיתוח
בבית רימון ,זימן את אנשי התיאוריה והמעשה לכנס שדן ב"תפיסות חדשניות לניתוח
ופיתוח המרחב הכפרי" .בנוסף להרצאות המלומדות ולמסקנות שהציגו אנשי הביצוע ,היתה
זו הזדמנות ייחודית לשוחח – בין מושבי הכנס – עם חברים ושותפים לעשייה
ההתיישבותית.

חיבור אנשי התיאוריה והמעשה

לוח זמנים לפעילות הנוער ,צעירים ודור המשך


מפגש קומונריות ומרכזי סניפים – "מדוע בקיבוץ הדתי נוהגים אחרת?" – יום
חמישי י"ז בטבת ( 21בינואר) ,בשעות  21.11עד  27.11בקבוצת יבנה.



"שולחנות עגולים" עם נוער חילוני – שיח על החברה הישראלית – יום חמישי כ"ד
בטבת ( 21בינואר) ,בשעות הערב בקיבוץ כנרת.



לכיתות ט' – "על השלום ועל חובתנו הדתית לרדוף אחריו" – סמינר סופשבוע
פרשת וארא ,חמישי עד מוצ"ש ,כ"ד – כ"ו בטבת ( 12 – 21בינואר) ,בקבוצת יבנה.



לכיתות י"א – "על דמוקרטיה ויהדות" – סופשבוע פרשת בשלח ,חמישי עד מוצ"ש,
ט' – י"א בשבט ( 4 – 1בפברואר).



לכיתות י' – "על צדק חברתי וכלכלה" – סופשבוע פרשת יתרו ,חמישי עד מוצ"ש,

נחכה או נרדוף?

ט"ז – י"ח בשבט ( 22 – 1בפברואר).


שבת לצעירי התנועה – "התחדשות יהודית :סכנה ,צורך השעה או מהות דרכנו?"
– שבת פרשת בא ,ג' – ד' בשבט ( 12 – 17בינואר) ,במלון "אשל השומרון".



מפגש בכנסת של 'מדרשת תורה ועבודה' עם חברי הכנסת שלי יחימוביץ וזבולון
אורלב – יום שלישי ט"ו בטבת ( 21בינואר).
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

