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שלום לכולם,
שלום לכולם,
מפקד הציונות הדתית

השבוע התפרסמו "הנחיות למתפקד – מפקד הציונות הדתית" ,והן נפתחות במילים אלה:
"בימים אלה נערך מפקד הציונות הדתית לכל המבקש להיכלל בשורות 'המפד"ל – הבית
היהודי' ,ולכל המעוניין להשתתף בבחירת יו"ר התנועה וחברי הכנסת ,ולהשתתף בבחירות
למוסדותיה הארציים והמקומיים .הנכם מוזמנים ליטול חלק ביצירת מסגרת מפלגתית
מתחדשת אשר תכיל את הציבור הציוני-דתי לגווניו ,תיתן ביטוי לענפיו השונים ,ותתמודד
כגוש אחד בבחירות לכנסת ".המפקד החל ביום ראשון ר"ח אייר ,והוא יימשך כ 09 -יום ,עד
יום ראשון ג' במנחם-אב תשע"ב (.)22.2.2922
הוועדה הרעיונית-מדינית הקימה צוות מצומצם לליווי המפקד ,העוקב אחר ההתפתחויות
בשטח .אנו משתדלים למצוא את הדרך הנכונה בה יהיה לתנועת הקיבוץ הדתי כוח פוליטי
משמעותי .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקיבוץ הדתי – www.kdati.org.il

מסגרת שתכיל גוונים

יום שק"ד

במסגרת חגיגות  09שנה לבית הספר שק"ד בשדה אליהו נקיים ביום חמישי הבעל"ט 3 ,במאי
 ,2922יום עיון משותף לבית הספר ולתנועת הקיבוץ הדתי .במהלך היום ננסה לבחון היבטים
שונים של מימוש ערכים חינוכיים בחברה הישראלית ,דרך בחינת מקומם של בוגרי בית הספר
בעשייה זו .היום מיועד לתלמידי הכיתות הגבוהות של בית הספר ,ולבוגרי בית הספר בשש
השנים האחרונות ,בכללם בוגרים הנמצאים בשנת שרות משמעותית ברחבי הארץ.
המשתתפים יפגשּו עם מגוון דמויות מההוויה הישראלית ,אנשי תקשורת ,אישי רוח ומפקדים
בצה"ל ,בכללם אנשי העמק ובוגרי בית הספר ,שמימשו את רוח החזון של בית הספר" :מטרת
החינוך הדתי לגדל דור של יהודים יראי שמים שיטביעו את חותמם על החברה הישראלית"
(משה אונא) .יום העיון שיערך בבית הספר שק"ד שבשדה אליהו ,יתחיל בשעה  . 90.39סיומו
המשוער ב.21.99 -

אנשי תקשורת
אישי רוח ומפקדים

הרב אורי דסברג ז"ל

נענינו בחיוב לפניית מכון צומ"ת (צוותי מדע ותורה) ,לסייע להם בהוצאת כרך ל"ב של
"תחומין" ,שיוקדש לזכרו המבורך של הרב אורי דסברג ,עורך ל"א הכרכים הראשונים של
"תחומין" .רבים מבני משפחת דסברג הענפה הינם חברי ותושבי הקיבוץ הדתי ,ואנו רואים
זכות בהזכרת פועלו הייחודי של אורי ,איש "תורה ועבודה" בכל רמ"ח ושס"ה ,שנספה
בתאונת דרכים קטלנית לפני כשנה .נדם הל"ב ,יהי זכרו ברוך.

זכות בהזכרת פועלו המבורך

הכוח שלנו בידיים שלך  -צליחת הכנרת ה  3 -לנשים

לאחרונה חברה תנועת "אמונה" ל"סדנת שילוב" שבראש צורים ,והיא שותפה בהקמת
הסדנה ככפר עצמאי בישוב גבעות שבגוש עציון .בימים אלה פועלת "אמונה" לגיוס כספים
לבניית דירות לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים .התנועה קוראת לנשים להתגייס למבצע גיוס
הכספים ,בין השאר ע"י השתתפות בפעילות המיוחדת שהיא מארגנת :צליחת הכנרת ו/או
השתתפות ביום כיף וכושר לנשים בחוף צמח" .בעזרת תרומות שנאספו באירועים קודמים",
כך מדווחת ליאורה מינקה ,יו"ר אמונה" ,בנתה העמותה לבוגרים את דירת 'נחשון' ,וגם את
דירת הבוגרות הראשונה .מידי שנה מתרחבת המסגרת וגדלים הצרכים ,וצעירים וצעירות
נוספים ,שמעבר לגיל חינוך ,ממתינים להסדרת דיור שיעניק להם עצמאות בחיי היומיום
וכמובן יקל על משפחותיהם" .האירוע יתקיים ביום שלישי ,ר"ח סיוון ,22/1/2922 ,ואנו
מציעים לנשות הקיבוץ הדתי המעוניינות בכך להצטרף לפרויקט המבורך .פרטים באתר

להצטרף לפרוייקט

הקיבוץ הדתי – www.kdati.org.il

.
אזורי עדיפות לסיוע במימון בנייה ושיכון

חברי הצוות הכלכלי של המזכירות הפעילה נפגשו עם הגב' אסנת קמחי ,מנהלת האגף הבכיר
לענייני הכפר במשרד השיכון ,במטרה לבחון את האפשרויות לקבלת סיוע של המשרד לבנייה
בקיבוצים השיתופיים והמתחדשים .אסנת הסבירה לחברי הצוות את הנימוקים שמאחורי
החלטת הממשלה לקבוע מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה ,שתוצאותיה הן הטבה ניכרת
לאחדים מקיבוצינו ,והרעת התנאים לקיבוצים אחרים .אסנת הסבירה" :באמצעות קביעת
המפה החדשה ,מבקש משרד הבינוי והשיכון לעודד הגירה חיובית ליישובים הנכללים בה,

הטבה או הרעה?

לעודד בהם בנייה ,להעצים את חוסנם הכלכלי ולהציג פתרון בעל יתרון כלכלי למצוקת

הדיור של רבים מתושבי הארץ" .בשיחה התברר לנו שקיבוצים שקלטו בשנים האחרונות
משפחות רבות יזכו לסיוע תקציבי מועט ,גם אם הם בתנופת קליטה המחייבת השקעות
כבדות בפיתוח תשתיות .בהמשכה של השיחה הרחבנו את הדיבור גם על אפשרויות לעיבוי
הישוב בעזרת קאראווילות ,על פיתוח מתחמים ,זכאויות ועוד מונחים מקצועיים מתחום
הבינוי.
יום הזיכרון ויום העצמאות

דור הראשונים ,אשר ראה עין בעין את תשועת אלוקינו ,טבע לעצמו צורות הבעה של תודה
והלל לה' על כל הניסים והנפלאות שקרו לו .זהו אשר כתוב" :וירא ישראל את היד הגדולה –
וייראו העם את ה' – ויאמינו בה' ובמשה עבדו – אז ישיר משה ובני-ישראל את השירה
הזאת" (שמות ,י"ד) .היד הגדולה מולידה את יראת הרוממות ואת האמונה ,ובמקום שהלב
מלא ,נפתח הפה לומר שירה .אך אין זה מספיק .אנחנו חייבים להעביר את תחושותינו
ומחשבותינו לדור הבא ,לקיים מצוות "והודעתם לבניך ולבני בניך" .כי תמיד אנו בחזקת
החשש " כי תוליד בנים ובני-בנים ונושנתם בארץ וגו'( .מתוך ההקדמה למחזור יום
העצמאות שהוציא הקבה"ד).
מועדים לשמחה ולגאולה שלמה!
שבת שלום,
נחמיה רפל
\\

וחברי המזכירות הפעילה

תפילת יום
העצמאות בכפע"צ

