בס"ד

שלום לכולם,

סיור הוועדה הרעיונית-מדינית בירושלים

הוועדה הרעיונית-מדינית של הקיבוץ הדתי יצאה
לסיור באתרי ההתיישבות היהודית במזרח ירושלים
במטרה להכיר מקרוב את אחת מדרכי המאבק על
שמירת הריבונות הישראלית בבירה .חברי הוועדה
ביקרו משפחות צעירות שביתן שוכן בלב אוכלוסיה
ערבית ,שמעו ממקור ראשון על שיטות העבודה של
גואלי הבתים ,על הקושי בשמירה על רוב יהודי
בבירה ועל העשייה למניעת חלוקת ירושלים .הוועדה
סיכמה את הסיור בדיון על הדרכים להרחבת מעגלי
החברים המבקרים באתרי ההתיישבות החלוצית
בירושלים .הישיבה הסתיימה בברכה והערכה
לעושים במלאכה .תמונות ודיווח מלא באתר הקיבוץ
הדתי .http://www.kdati.org.il
"השומר החדש"

למצוא דרכים להרחבת מעגלי המבקרים

מפגש ראשון של המועמדים להתנדב לארגון "השומר
החדש" נערך השבוע במקווה-ישראל .בנוסף
למתנדבים העומדים לסיים בקרוב את כיתה י"ב,
הגיעו גם הוריהם למפגש היכרות שנועד להציג את
תוכנית שנת השירות ואת האנשים העומדים
מאחוריה .בדף שחולק למשתתפים בפגישה נאמר בין
השאר :בכל מצפה יהיו עשרה נערים בדחיית שירות
צבאי ,ומנהל מצפה – יוצא יחידה מיוחדת או קצין
במילואים .הנערים יגורו במצפה בשטח המרעה,
שיהווה מוקד הפעלה ומבנה נוסף בישוב סמוך ישמש
להתרעננות ומקלחות .לכל מצפה יגויסו משפחות
מאמצות .התוכנית תיפתח בחודשיים של הכשרה,
שתעמיד את הנערים במקום חדש מבחינת אחריות,
סמכויות ,כישורים ,ידע ויכולת התמודדות.
.

אחריות ,סמכות ,כישורים ויכולת התמודדות

'נגישות למקום'  -השקת ספרו של הרב
שאול ענברי

הרב שאול ענברי ,בן שדה אליהו ובוגר ישיבת הקיבוץ
הדתי מוציא בימים אלה ספר העוסק בשו"תים לבעלי
מוגבלויות .ערב עיון חגיגי להשקת ספרו ביוזמת בוגרי
ישיבת עין צורים לענפיהם יתקיים ביום חמישי ,כ"א
סיון ) 3ביוני( ב'בית מדרש ערב' שבקהילת ידידה
בירושלים )רח' לפשיץ  (12בין השעות .19:45-23:00
הערב יוקדש לדיון באתגרים הייחודיים לבעלי
מוגבלויות בעולם ההלכה ולהעלאת המודעות
הציבורית לנושא רגיש וחשוב זה .פרטים נוספים ניתן
למצוא באתר הקיבוץ הדתי http://www.kdati.org.il
העלאת המודעות לנושא רגיש

והרוח היתה

הצדעה לבית ספר שק"ד

ביום חמישי ,אסרו חג שבועות ,ברוב עם – התקיים
ערב הצדעה לבית ספר שק"ד שבשדה אליהו .על
מרחבי הדשא של 'חצר גשר הישנה' נאספו אלפים –
הורים ,תלמידים ובוגרים של בית הספר .את האירוע
יזם ועד הורי שק"ד ,במטרה להעצים את בית הספר
"אי של איכות ומצוינות בים הישראלי בפרט והיהודי
בכלל" .המשתתפים הרבים נהנו מערב מאורגן
ומרשים – מזג אוויר נהדר ,אווירה עליזה ,מזון לגוף
ולנשמה ומפגש חברי נעים .בצליל ,במילה ובזמר
הסתיים הערב שהותיר את משפחת שק"ד עם חוויה
של יחד גדול ומחבק.

והרוח היתה טובה...

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

