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מחלקת החינוך לקראת חופשת הקיץ

בשבועיים האחרונים מגבירה מחלקת החינוך את קצב ההכנות לקראת פעילות הקיץ במערכות
החינוך הבלתי פורמאלי ,ובפורומים השונים עולים לדיון נושאים שונים הקשורים לחופש
הגדול המתקרב .כחלק מההערכּות התקיימו פגישה צפונית ופגישה דרומית בנושא הסמינרים
לנוער אותם מרכז רזי .אנו רואים בסמינרים כלי חשוב להעצמת הנוער ,להטמעת ערכי התנועה
ולחינוך ערכי משמעותי .שיחות ההסברה נועדו להביא לפעילות התנועתית גם את בני הנוער
שעדיין לא חוו אותה ,ולהניעם להשתתף ולקחת חלק בפעילות האיכותית והייחודית שהתנועה
מייצרת .בפגישות עם רכזי החינוך בצפון ובדרום שוחחנו על תכני הסמינרים ועל המסגרת,
והתברר כי התחושה המשותפת לבעלי התפקידים היא שהסמינרים איכותיים אך עלותם
גבוהה .לאחר שהובהר בשיחה כי התנועה עושה מאמץ לסבסד את העלות כמיטב יכולתה,
הועלו הצעות לאיגום משאבים (הסעות) והושמעו רעיונות נוספים להוזלת המחיר .כמו כן עלה
בשתילפי
השיחות נושא הלינה המגדרית .למרות שבחלק מהסמינרים הפעילות הקבוצתית – בנים
בנות הפועלים ביחד – היא ליבת המפגש ,אנו עושים את הסידורים המתאימים להפרדה בלינה
בין בנים לבנות .אין בכוונתנו ליצור הפרדה גיאוגרפית דרמטית (מרחק של מאות מטרים) בין
שני המינים מאחר שהפרדה כזו תפגע לדעתנו ברוח הסמינר .בכל מקרה אנו פתוחים לפניות
פרטניות ונפעל לבצע התאמות נקודתיות במידה ונתבקש.

הסמינרים  -כלי חשוב
להעצמת נוער והטמעת
ערכי התנועה

מוזמנים לפנות ישירות לרזי – dor-tzair@kdati.org.il
ביקור במחווה אלון

מחלקות הבטחון של התנועות הקיבוציות (קבה"ד  +תק"צ) ביקרו השבוע בבסיס מחווה אלון,
ונפגשו עם סא"ל רז קרני מפקד הבסיס ,המסיים תפקידו ומתקדם לתפקידו החדש – סגן קצין
חינוך ראשי ומפקד מערך המגן .רז ציין בדבריו את הערכתו הגדולה לבנות הקיבוץ הדתי
ומדרשת עין הנצי"ב ,המשמשות בתפקידים שונים בבסיס מחווה אלון ,ואף כינה אותן ":סיירת
מטכ"ל של חיל החינוך" .בתום השיחה הענקנו למפקד היוצא את ספרו האחרון של חנן פורת
ז"ל' ,מעט מן האור' לספר דברים ,שכלולים בו מסרים חינוכיים וציוניים משמעותיים .אנו
מאחלים לרז הצלחה בתפקידו החדש!
החלפות תפקידים במחלקת החינוך

מחלקת חברה עסקה בתקופה האחרונה בדיון ובהגדרת מרכיבי תפקידו של רזי בן יעקב,
המסיים בסוף הקיץ הקרוב את פעילותו הברוכה בתנועה כרכז הראשון והמייסד של מחלקת
נוער וצעירים .היתה זו הזדמנות לבחון את העשייה אל מול הצרכים ,לעסוק בדברים החשובים
אותם ראוי לשמר ולהגדיר מה שדורש שינוי – מבחינת 'הישן יתחדש והחדש יתקדש' .תובנות
משיח זה יוטמעו במבנה המחלקה ובהגדרת מרכיבי התפקיד של רכז הנוער בעתיד.

הערכה גדולה לבנות
הקיבוץ הדתי ובוגרות
מדרשת עין הנצי "ב

שמיטה חינוכית

השבוע התכנסו כ 03 -מדריכים ,רכזי חינוך ,מזכירים ואף רבנים מקיבוצינו ,ליום שהוקדש
להיבטים החינוכיים של שנת השמיטה ,ולהתמודדות המאתגרת שמזמנת לנו שנת
כולו ניהול
השבע .בשונה מימי עיון מוכרים ,הפעם עסקו המשתתפים בסדנת פיתוח רעיונות שישמשו
את מערכות החינוך במהלך השנה הקרובה .היום נפתח בחברותות של לימוד טקסטים בנושא
השמיטה ,בהנחייתה של עינת לב (מעלה גלבוע) ,ובמהלך היום חוו המשתתפים סדנה בנושא
אדם ואדמה ,שהוציאה אותם אל הטבע וסיפקה רעיונות לחיבור חושי ורוחני לאדמה ממש.
את יום העיון חתם הרב יוסף צבי רימון (אלון שבות) בהרחבת היבטים שונים טקסטואליים
ורעיוניים ,על נושא השמיטה .פיתוח הסדנאות וארגון היום נעשה בשיתוף עם מדרשת תורה
ועבודה ,ואנו מקווים שבנוסף לתכנים הספציפיים שעלו ביום העיון ,היה זה שיעור במינוף
נושא ערכי ,בדרכים להעמיק בו ולהשתמש בו כהזדמנות לעיסוק חינוכי במעגלים שונים,

בשונה מבעבר  -הפעם
חוו המשתתפים סדנה
שהוציאה אותם לטבע

ולהפיכתו לרלוונטי לילדים ולמבוגרים בקהילות הקיבוץ הדתי .למחרת יום העיון העביר לנו
בועז שוורץ ,מנהל בית ספר שק"ד ,את מכתב התודה שקיבל מאחד המשתתפים ,ובו נאמר:
"תודה שנשלחתי אתמול לכפר עציון להשתתף ביום עיון על השמיטה .מה היה? שמענו שיחה
מעודדת מנחמיה המזכ"ל על ההכנות בארץ לשמיטה ,מסתבר שלמרות קוטנה של התנועה
כשיש אידאולוגיה וערכים אפשר להשפיע בקנה מידה גדול ונרחב! אח"כ זכינו ללמוד לעומק
על אורה וערכיה של שנת השמיטה ממקורות חדשים גם ישנים ,הכנו מערכים של פעילויות
שונות שרלוונטיים גם לנו בבית הספר ,סדנה על אדם ואדמה ,וסקירה מרשימה ומלמדת
מהרב י.צ .רימון .תודה על ההזדמנות לעצור ,ללמוד ,להיפגש ,לחשוב ולהתכונן לשנת השבע.
המשך עשיה פוריה ונעימה".
מפגש צעירי התנועה

בתום שלושה חודשי התארגנות יוצא לדרך מפגש ההמשך של 'מועצת צעירי התנועה' .עשרות
צעירים וצעירות בני י"א עד אחרי צבא יתכנסו בעז"ה ביום חמישי הקרוב ,כ"ט אייר ,ב"היכל
שלמה" ,ויעסקו בסוגיות כלכליות .לאחר הרצאה ודיון על 'המדיניות הכלכלית הנוהגת
בישראל והשפעותיה החברתיות' ,נקיים מפגש עם נציגי 'בנק אופק' – הבנק הקואופרטיבי
ההולך ומוקם בימים אלו .במפגש יירתמו הצעירים למאמץ לגייס בעלי מניות נוספים ל'בנק
אופק' .כמו כן ,יושק בחגיגיות פרויקט "חברת ש"ס" ,שעליו הוחלט במועצת הצעירים.
במסגרת פרויקט זה יסיימו יחדיו צעירי התנועה ושותפים ,תוך שנה ,את לימוד כל התלמוד
הבבלי .כולם מוזמנים להצטרף – למפגש ולפרויקטים השונים שייוולדו בו .פרטים והרשמה
בפייסבוק של צעירי התנועה ואצל תמר גוטמן – .350-4014135

במפגש יושק פרוייקט
'חברת ש " ס ' עליו הוחלט
במועצת צעירים

י"ב עולים לירושלים

בליל יום ירושלים עלו ברגל עשרות תלמידי כתה י"ב מבית הספר התיכון בקבוצת יבנה
לירושלים כמיטב המסורת הנהוגה בבית הספר שנים רבות .המסע שהחל בשפלה בשעות אחר
הצהרים ועבר ברכס השיירות השולט על שער הגיא ,עצר לתפילת שחרית חגיגית בבית
הכנסת העתיק במוצא ,ומשם במעלה הרומאי לפאתיה המערביים של ירושלים ובריקוד
דגלים צעדו התלמידים לאורך רחובות העיר ,עד למפגש מרגש בכותל המערבי .את המסע
הרגלי הוביל חנן מגל מרתמים ,לשעבר מרכז הפנימייה בקבוצת יבנה ,השומר באדיקות על
\\

זכותו להוביל את הנוער במסע הייחודי לעיר הקודש.
\
שבת שלום וחג שמח!
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

תלמידי י "ב עצרו את
המסע לתפילת שחרית
בבית כנסת עתיק במוצא

