ב"ה י"א אייר ,תשע"ב
א

שלום לכולם,
שלום לכולם,

סיור במנהרות הכותל
את הסיור האחרון במנהרות הכותל נאלצנו לדחות בעקבות גשמים עזים ומבורכים,
מלוֻוים בשלג .האביב הגיע ,ואנחנו נערוך בעז"ה סיור נוסף במנהרות הכותל בשבוע שלפני
חג שבועות .הציבור מוזמן להירשם במזכירויות הקיבוצים או ישירות במשרדי הקבה"ד.
המועד הוא :יום רביעי ,ב' בסיוון תשע"ב ( ,)21.2.2.32משעה  30...ועד  .2..1.בתוכנית:
תפילת מנחה בכותל ,סיור מודרך במנהרות ,שיעור של הרב קובלסקי בבית הכנסת
המשוחזר "אוהל יצחק" ,תפילת ערבית וארוחת ערב .על סמך הסיורים הקודמים –
מומלץ!

הציבור מוזמן להרשם

מזמו"ר

מזכירות מורחבת

המזכירות המורחבת תתכנס בעז"ה לאחר שבועות בבית הספר שק"ד שבשדה אליהו,
ותביע כבוד והערכה לצוות ביה"ס שבשנת יובל ה 0. -לייסודו קיבל פרס הצטיינות
ממינהל החינוך הדתי שבמשרד החינוך .עוד על סדר היום :הצעת המזכירות הפעילה
לשינוי שיטת המיסוי ,הצגת המושבים הדתיים-שיתופיים כרמל ובית יתיר לקראת

סדר היום:

קבלתם כ"עמית" בתנועת הקיבוץ הדתי ,היערכות התנועה למיפקד המפד"ל ,שינויי כוח
אדם במזכירות הפעילה ,ועוד.
חוברת "מועדון הקיבוץ הדתי"

 שינוי שיטת המיסוי כרמל ובית יתיר היערכות למיפקד שינויי כוח אדם -ועוד

בימים אלה יוצאת לאור חוברת "מועדון הקיבוץ הדתי" ,הנפתחת במילים אלה:
תנועת הקיבוץ הדתי נמצאת בתנופת גידול והרחבה .אנו רואים בברכה את
המגמה הבולטת בשנים האחרונותַ :לתנועה מתווספים ישובים חדשים,
ולקיבוצים מצטרפות מאות משפחות .התנועה הקטנה והמשפחתית ,שהייתה
ַ
מאופיינת בכך שבכל קיבוציה היה נהוג אורח חיים דומה; שמירב ילדיה למדו
בשני בתי ספר על-יסודיים; שפעיליה נפגשו לעיתים קרובות בוועדות חינוך ,משק,
תרבות ודת ,התנועה הקטנה הזו מתפתחת וצומחת לתנועה רחבה ,המאוחדת
בערכיה אך מגוונת מאד בסגנון חייה.
״מועדון הקיבוץ הדתי״ מוקם ע״י מזכירות הקבה״ד ,בכדי לאגד את כל המתגוררים
בישובי הקיבוץ הדתי – חברים ותושבים כאחד – לפעילות ערכית משימתית משותפת
מחד ,ומאידך לאפשר לכל התושבים בקיבוצי התנועה ,ולכל הישובים המצטרפים לתנועה,
ליהנות מיכולותיה ושירותיה של התנועה.
פרטים נוספים – בחוברת שתחולק בקרוב לכל התושבים בכל קיבוצי התנועה.

מתאגדים לפעילות
משותפת

קול קורא

ביום ראשון הבעל"ט תתכנס בעז"ה הוועדה הרעיונית-מדינית ,ועל סדר יומה סעיף אחד:
המפקד במפד"ל .בימים האחרונים הולך ומתברר שהבחירות לכנסת תוקדמנה ,ובשעה
ִ
שבמפלגות אחרות כבר הסתיימו הפריימריז ונבחר ראש המפלגה ,במפד"ל רק החל
המפקד ,שהוא שלב הכרחי ומקדים לפריימריז .הנוהל המסודר ולוחות הזמנים שקבעה
ִ
המפקד' יצטרכו לעבור שינוי משמעותי ,ועלינו להיערך בהתאם.
'ועדת ִ
על רקע הדברים האלה ,ניסחו נחום ברוכי ,יו"ר הוועדה הרעיונית-מדינית ,ונחמיה רפל,
'קול קורא' לחברי התנועה ,ממנו אנו מצטטים שורות אחדות:

המפלגה
מכורה
לעסקנים

מה יש
לנו לחפש
במפד"ל?

סוגית ההשתייכות למפלגה דתית מלווה את הקיבוץ הדתי מאז ימי רודגס ,כאשר החליטה
התנועה להצטרף לפועל המזרחי ולפעול במסגרתו .הדיונים והמשברים נמשכים כבר 22
שנה ,וכשמנסים לסקור את התוצאות ,מגיעים למסקנה המתסכלת שהקיבוץ הדתי הובס
בכולם ,אך חרף כישלונותיו נשאר נאמן למפלגת האם .הסיבה לכך שרירה וקיימת לאורך
כל הדרך – אין אלטרנטיבה.
הבחירות הולכות וקרבות ,המפלגות נערכות ,ושוב נשמעים הקולות "אין לנו מה לחפש
במפד"ל"" ,המפלגה מכורה לעסקנים מסוכסכים"" ,מה בכלל עושה המפלגה?" ועוד טענות
כהנה וכהנה.
מותר – ואף רצוי – להתווכח עליהן ,אולם כדאי לזכור תמיד שכל מפלגה נועדה לייצג את
חבריה ,לממש את ערכיה ולדאוג לבוחריה .כדי שיהיה מי שימשיך לייצג ולהגן על הערכים
שאנו מאמינים בהם ומקיימים אותם מדי יום ביומו אנו זקוקים לנציגות פרלמנטארית
משמעותית .כדי להמשיך לממש את ערך ההתיישבות ועבודת האדמה ,לדאוג לזהותה
היהודית של המדינה ,לקיים את מערכת החינוך הציונית-דתית מהגן ועד ישיבת ההסדר
ועוד כיוצא באלו ,אין לנו אלה להתקבץ סביב המפד"ל .מהמציאות בכנסת הנוכחית ניתן
להיווכח כל יום שחובשי הכיפות הסרוגות בליכוד או בקדימה לא דאגו ולא ידאגו למשבר
בענף הלול ,למחירי החלב והמים ,להתיישבות הציונית-דתית וכד'.

רק במפד"ל
נוכל להשפיע
על הציבוריות
הישראלית
צריך
להגן על
הערכים
החשובים

אנחנו זקוקים
לנציגות
פרלמנטארית

בחודשים האחרונים מתרחש במפלגת "הבית היהודי – המפד"ל החדשה" תהליך מבורך של
התארגנות לקראת הבחירות הבאות ,בו הוחלט לקרוא לציבור להתפקד למפלגה ולהשפיע
על עיצוב דרכה על ידי בחירת מנהיגיה בבחירות ישירות ואישיות (= פריימריז) .מבחינתנו,
למפקד זה חשיבות רבה ,כיוון שאנו מהווים גוף מצביעים גדול (באופן יחסי) ,ולכן
יש ִ
עשוייה להיות לנו השפעה ניכרת על הרכב המנהיגות הבאה ובעז"ה גם נציגות ממשית
בהרכבה.
אנו נקראים מדי יום ביומו על ידי אנשים ממגזרים שונים להשפיע על הציבוריות
הישראלית ולהביא את קולה של היהדות ברוח הקיבוץ הדתי ללב העשייה היהודית
במדינה .מדי יום ביומו אנו נשאלים :מדוע קולכם אינו נשמע?! והתשובה היא :על מנת
שהשפעתנו תהיה ניכרת ותורמת לכלל הציבור הציוני-דתי אין לנו ברירה אלא להיכנס
לעובי הקורה ולהיות חלק ממעצבי המדיניות.
המפקד בסניפי המפלגה (כולל בקיבוצים שלנו) ,ואנו קוראים לכל
בשבועות הקרובים ייערך ִ
החברים והתושבים להתפקד כשלב מוקדם והכרחי לבחירות שיתקיימו בעז"ה בסוף הקיץ.
ללא התפקדות ַמ ְר ִבית החברים כוחנו ייחלש ,ומכאן ועד מציאת עצמנו בודדים במערכה
מול המושכים לכיוונים הנוגדים את ערכי הקיבוץ הדתי קצרה מאוד .בידינו הדבר!
שבת שלום,
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

בידינו הדבר!

