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קפה תנועה

השבוע התכנסו כמאה שלושים איש בבית התרבות שבשדה אליהו במסגרת 'קפה תנועה" .לאחר
מפגש חברים עם מרק חם ,כוס קפה ועוגות ,התקיים האירוע המרכזי – רני אלון (טירת צבי) שוחח
עם הסופר אסף ענברי ,בן קיבוץ אפיקים ,על ספרו 'הביתה' ,בו מתוארות שנותיו הראשונות של
הקיבוץ ומשורטטים תווי פניהם של מייסדיו .ספרו של אסף ענברי נמכר בעשרות אלפי עותקים,
הוא מועמד לפרסים יוקרתיים ,והוא נקרא בעניין רב במיוחד בתנועה הקיבוצית .המשתתפים
הרבים ב"קפה תנועה" ,צעירים כוותיקים ,זכו לערב מרתק ,מהנה ומחכים .מפגשי "קפה תנועה"
נעשים במסגרת הפעילות החברתית-ערכית של תנועת הקיבוץ הדתי ,ובימים אלה עמל אגף החברה,
בשיתוף מערכת עמודים ,על ארגון מפגש נוסף .תודתנו לקיבוץ שדה אליהו על הכנסת האורחים
הנהדרת.
מרתק ,מהנה ,מחכים

מפגש חיילים

זיו כרמל (טירת צבי ,מח' ביטחון) ,מדווח על מפגש ייחודי :לאט לאט ובטפטופים התכנסו במוצאי
שבת האחרון חיילי הקיבוץ הדתי מהעמק ומההר ל"קפה בשדה" ,בית הקפה שבשדה אליהו.
החיבוקים ושמחת המפגש הוכיחו בראש ובראשונה שנעים ומשמעותי לחבר'ה שלנו לפגוש אחד את
השני .קפה ועוגה ,בתוספת פיצות שהוכנו ע"י ילדי תיכון שדה אליהו ,הנעימו לבאים את האווירה.
בהמשך הערב נפגשו החיילים עם תא"ל איתי וירוב (מעלה גלבוע) ,המיועד להיכנס בקיץ לתפקיד
קצין צנחנים וחיל רגלים ראשי .איתי ציין בפני חיילינו את התמודדותו של הדור הנוכחי עם קשיים
רבים יותר מבעבר ,אך הוסיף שהוא אינו נבהל מההתמודדות .לאור ההקצנה הדתית בתקופה
האחרונה אמר איתי שנדרשת דבקות בקו הממלכתי המשלב בין העולמות – לאהוב ולחבק ויחד עם
זה להציב גבולות .את המפגש קינחנו בהופעתו של צחי סדן (שדה אליהו) וחברים עם שירים

יכולנו לשבת עד הבוקר

ישראלים יפים לתוך הלילה ,ואלמלא השעה המאוחרת והידיעה שמחר קמים לצבא יכולנו לשבת
שם עד הבוקר 00 .החיילים שהגיעו למפגש נהנו מאד ,וגם אנחנו שבעי רצון מההתכנסות של רבים
מצעירינו-חיילינו שביום-יום קשה לנו מאד להיפגש עימם .הצלחת הערב מדרבנת אותנו לקיים
מפגש חיילים נוסף ,בהקדם.
סמינר דמוקרטיה לכיתות י"א

לנרשמים מכיתות י"א ל'סמינר דמוקרטיה' מחכה חוויה ייחודית' :השמוצניקים' החביבים
שבקיבוץ פלך יפתחו את הסמינר ויבהירו מדוע לדעתם המדינה מאבדת אוטוטו את הדמוקרטיות
שלה; בביקור אצל ערבי ישראלי נשמע איך הוא רואה את מדינת ישראל ויחסה למיעוט הערבי;
בקיבוץ 'אור הגנוז' שליד מירון נשמע מיהודי חרדי החי חיי שיתוף מלאים את דעתו על המילה
דמוקרטיה ועל מקומה בעולמו .לאחר סערת הרגשות הזו נגיע לשבת בלביא ,ובמהלכה נברר את
דעתנו בשאלת "מדינה יהודית ודמוקרטית" ,ונשמע מהרב רונן לוביץ את תפיסת עולמו בנדון.
משעמם בטוח לא יהיה.

מדינה
יהודית
ודמוקרטיה

?

שבת צעירים ב"אשל השומרון"

רזי בן-יעקב (לביא ,מח' דור המשך) מדווח" :האם ניתן לכונן הלכה רלוונטית לחברה הישראלית?"
– בשאלה זו עסקו לא מעט ראשוני התנועה ,וגם אנו ,צעירי התנועה המתיימרים לנוע בעקבם,
עסקנו בכך בשבת האחרונה .יואב שורק ,עורך מוסף שבת בעיתון 'מקור ראשון' ,שוחח עמנו על
חלומותיו ועל השליחות שנטל על עצמו כבר לפני למעלה מ 10 -שנה בנושא :הפיכת ההלכה היהודית
לרלוונטית לציבור הרחב ולא רק למגזר הדתי .ד"ר חזי כהן מישיבת הקבה"ד במעלה גלבוע ריתק
אותנו כאשר שטח בפנינו את המהפכה הרוחנית של עזרא הסופר .חתמנו את השבת במחשבות על
חלקנו בשליחות זו ,ובהתמודדות עם השאלה האם אנו באמת ובתמים רוצים בכך ומרגישים שזוהי
שליחותנו 00 .המשתתפים סיפרו שהשבת עוררה בהם מחשבה ,ודיווחו על הנאתם הרבה (כנראה גם
בגלל שהילדים נשארו אצל הסבתא ו/או החותנת.)...

לכונן הלכה רלוונטית?

בנפשו הביא חלומו – ערב לזכרו המבורך של חנן פורת

המכון לחקר הקיבוץ הדתי ,בשיתוף ישיבת מעלה גלבוע ומדרשת עין הנצי"ב ,מזמינים את הציבור
הרחב לערב עיון וחוויה לדמותו של חנן פורת ז"ל .הערב יתקיים בעז"ה ביום חמישי הבא ,ט"ז
בשבט ( ,)2.2בישיבת הקיבוץ הדתי שבמעלה גלבוע .בערב ישתתפו הרב יגאל אריאל – ראש מדרשת
הגולן ,המשורר אליעז כהן (כפר עציון) ,רחל קרן (עין הנצי"ב) ,פרופ' יוסי כ"ץ – ראש הקתדרה
ללימודי תולדות הקק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר -אילן ,רוני יבין – מנכ"לית בית מדרש אלול,
הרב אביה רוזן – ראש מדרשת עין הנצי"ב ,הרב שמואל ריינר – מראשי הישיבה במעג"ל ,ומזכ"ל
התנועה – נחמיה רפל .הערב ילווה בשירי ארץ ישראל עם הזמר גדי רווה והפסנתרן תומר מזמר.
הכניסה חופשית לציבור הרחב .פרטים נוספים באתר הקבה"ד – .www.kdati.org.il

ערב עיון וחוויה

חיזוק תדמית החקלאות

לפני כשנה ,בתחילת כהונתה של ח"כ אורית נוקד כשרת החקלאות ופיתוח הכפר ,העלינו בפניה את
הצורך הדחוף במאמץ משותף לשינוי תדמית החקלאים והחקלאות .השבוע הוצגה בפני נציגי
תנועות ההתיישבות ומועצות הייצור החקלאי תוכנית ראשונית למסע הסברה .אנשי מקצוע וחברות
מסחריות חשפו בפנינו רעיונות פרסום ושיווק ,שתכליתם לקרב את החקלאות לכל אחד בישראל,
ולהביא לכך שהציבור ,כמו בעשורים הראשונים של המדינה ,יכיר את החקלאות ויוקיר את אנשי
ההתיישבות .מסע הפרסום יתנהל תחת הכותרת" :חקלאות ישראלית מצמיחה חברה בריאה",
והוא יכלול הקרנת סרטים דוקומנטריים ,תערוכה נודדת במרכזי הערים ,עמדות בריאות במוקדי
קהל ,ועוד .הבענו את נכונותנו לשתף פעולה עם היוזמה ,וביקשנו שהתוכנית תכלול גם הגעת
הציבור לשטח ,מתוך הישענות על דירות האירוח והצימרים הפזורים במרחב הכפרי.
השק"ד עולה

ברכות לבי"ס שק"ד עם קבלת ההודעה על זכייתו בפרס החינוך הדתי לשנת הלימודים תשע"ב.
באחד מסעיפי ההמלצה שכתב מפקח בית הספר לוועדת הפרס נכתב כך" :מעטים בתי הספר
הדבקים בערך ישוב ארץ ישראל באמצעות עבודת האדמה וקיום המצוות הכרוכות בחקלאות
מעשית – כערך דתי! בשק"ד משולבת הזהות הדתית-ציונית-חקלאית הן במקצועות הלימוד והן
בעשייה הלא-פורמאלית כחלק בלתי נפרד מחיי בית הספר ,זאת במקביל לחינוך לתרומה לחברה
הבא לידי ביטוי בין השאר במקום ראשון בארץ בגיוס לשירות משמעותי וערכי בצה"ל" .לכל
משפחת שק"ד – יישר כח גדול!

שבת שלום,
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

