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סיום שנה ב"בת -עמי"

בקרית גת ,בדירה שהקדישה אחת מהמשפחות המבוססות בעיר לטובת פעילות חינוך ורווחה,
התכנסה הנהלת "בת עמי" לישיבה מיוחדת לרגל סיום שנת השירות הלאומי .הנהלת האגודה
שהוקמה ע"י הקבה"ד נפגשה עם  3קבוצות שהתנדבו השנה לתוכניות שונות של שירות לאומי
במסגרת "בת עמי" :הראשונה ,קבוצת נערות ונערים שלא סיימו לימודי תיכון סדירים ,קיבלו
פטור משירות צבאי ,התנדבו לשירות לאומי והצליחו בעזרת מדריכות האגודה לעלות על 'דרך

מגוון רחב של
תכניות שירות

המלך'; השנייה קבוצה של בנות המשלימות בגרות בעזרת "בת עמי" במקביל לשרות; השלישית,
למעלה מ 02 -בנות המאורגנות כגרעין ,וביחד הן עושות פעילות קהילתית בנוסף לשרות הלאומי.
בתום הביקור נערך בהנהלה דיון נוקב על התוכניות השונות ,אך התחושה הכללית היתה נפלאה:
לפתח ב"בת עמי" מיגוון רחב של תוכניות שירות ,שיש בהן מחד תרומה משמעותית לכל
הצלחנו ֵ
אחת ואחד מהמתנדבים ,ומאידך תרומה משמעותית לחברה בישראל.
כביש מס' 1

מה המשותף ל :שוק מחנה יהודה ,כיכר השבת ,רמת שלמה ,האוניברסיטה העברית ,מדרשת בית
שמש ,בית הרב קוק ,בית קברות טרומפלדור ,כיכר מגן דוד ,חצר 'בית מלאכה שערי תורה' של
הרב קוק ,גימנסיה הרצליה? נכון! בכל התחנות הללו התרוצצו בראשית השבוע בוגרי כיתות י'
מהתנועה .ניסינו להתחקות אחר המתח בין מסורת למודרנה ,בין ירושלים לת"א ,בין הקודש
לחול ובין הקצוות הנפגשים ומתחברים בעולמו של הקבה"ד .פגשנו אנשים מרתקים ,נדהמנו,
התרשמנו ,התלהבנו ,קינאנו ,ולבסוף גם למדנו קצת על המורכבות העמוקה של חיינו ,ועל כך
שאנו לא עומדים באמצעם של כל הצירים הללו ,אלא חיים אותם לכל אורכם ,במינונים שונים,

קצוות נפגשים
ומתחברים

כשאנו אוחזים גם בזה וגם בזה .היה מצוין והילדים היו נפלאים!!
"בתוך הזרם ונגדו"

ממש ברגעים אלו מאותגרים בוגרי כיתות ט' בפעילות הקיץ המסורתית ליד יובלו של הבניאס,
בחורשת איקליפטוסים ליד קיבוץ כפר סאלד .בתחילה חשבו החבר'ה שהעיקר הוא ַה ֶּסנָדֹות,
אֹומגָה ושאר הפעילויות החווייתיות ,אך אט אט לומדים החבריא שהעיקר הוא
הבישוליםָ ,ה ֶּ
החבר'ה .העיקר הוא האנשים שאיתך .שעוזרים ,שתומכים ,שמסייעים ומסתייעים ,שרגע אחד
אתה לוקח עליהם פיקוד ומנהיגות ורגע אח"כ אתה הופך להיות חייל ומקבל מהם הוראות,
שבלעדיהם היה לך קשה מאוד לבצע אפילו משימה קטנה כמו שטיפת כלים בחושך או הרמת
סנדה כבדה ,ושבלעדיך הקבוצה לא תוכל ללכת נגד הזרם ,פשוט כי הוא חזק! למרות החום הכבד
ֵצאּו מאושרים וקצת יותר בוגרים ,אחראים ,מנוסים
כולם בריאים ושלמים ,ומחר אחה"צ י ְ
וחברתיים! איך אמרנו למעלה? הילדים – נפלאים!!

לומדים שהעיקר
הוא החבר'ה

ועדה מדינית

המיפקד ל"בית היהודי" צובר תאוצה .שלושת המתמודדים לראשות המפלגה מסתובבים בשטח:
הרב פרופ' השר דניאל הרשקוביץ התארח במשואות יצחק; ח"כ זבולון אורלב נפגש עם חברי
הוועדה הרעיונית-מדינית; נפתלי בנט הוזמן למפגשי היכרות והסברה בלביא ועין הנצי"ב.
דיווחים ראשונים על עשרות מתפקדים הגיעו מסעד ומשואות יצחק ,ואנו ממתינים לטופסי

ריכוז מאמץ
להתפקדות

התפקדות נוספים מכל קיבוצינו .בפתח ישיבת הוועדה הניח נחמיה את הצעתו לרכז כעת את
המאמץ בגיוס מירב החברים והתושבים להתפקדות ,ולדחות עד לקבלת תוצאות המיפקד את
ההחלטה על נציגות הקיבוץ הדתי ברשימת מועמדי "הבית היהודי" לכנסת .לפני חברי הוועדה
הונחה בקשתו של הרב ד"ר דורון דנינו ,חבר שדה אליהו ,שהקבה"ד יכיר בו כנציגו במרוץ
לכנסת .הוועדה קיבלה את ההצעה הראשונה (הצעת נחמיה) ,ונתנה את ברכתה לדורון על
החלטתו להעמיד את עצמו כמועמד עצמאי לכנסת ברשימת "הבית היהודי".
סיום קורס גישור

מחזור שלישי של קורס גישור של תנועת הקיבוץ הדתי הסתיים השבוע באווירה חגיגית
ומשפחתית .בקורס השתתפו  02חברי התנועה מ 20 -קיבוצים שונים (מלביא ועד עלומים כולל
הגוש) .המפגש בין החברים ,התכנים של הקורס ומיקום המפגשים ,אפשרו למשתתפים
התקדמות מקצועית וחוויה חברתית ייחודית ,והמשובים הטובים היו בהתאם .הקורס הונחה
ע"י ניתאי מלמד בצורה ייחודית ,המשלבת הרצאות ,מעט פסיכודרמה וסימולציות מלמדות.
בתום הקורס חולקה לכל המשתתפים תעודת "קורס להכשרת מגשרים" של  02שעות בסיסיות

הזדמנות לקדם
חברים לניהול
ומנהיגות

מטעם מכון פתרונות והקיבוץ הדתי .אגף חברה רואה בקיום הקורסים השונים המתקיימים
במסגרת תנועתית מתן הזדמנות לקיבוצים לקדם בתוכם חברים/ות בכיוון הכשרתה של עתודה
ניהולית ומנהיגותית .זו ההזדמנות להודות ליהושע מוזט ,מרכז אגף חברה ,שהוביל את הקורס,
ולקבוצת יבנה על האירוח המצוין!
רכזי הביטחון בסיור דרומי

בשבוע האחרון הדרימה מח' הביטחון על מנת לפגוש ולהכיר חיילים ומפקדים בקווי הרוחב
שמדרום לגוש דן .מדווח זיו כרמל (טירת צבי) :תחילה שמנו פעמינו לכפר הנופש באשקלון ,שם
הצלחנו לפגוש לשיחה על בגדי ספורט  22מבני הקיבוץ הדתי המשרתים בשלוש הפלוגות
החטיבתיות של הגדוד :חה"ן ,עורב וסיירת .היתה זו הזדמנות להכיר ולספר מעט על תנועת
הקיבוץ הדתי ,ועל משמעותה לחיילים בתקופת השירות .שוקולד ומילים חמות סיימו את
המפגש עם חיילנו המהווים את חוד החנית של חטיבת הנח"ל .מיד אחר כך פגשנו את מפקד
הגדוד סא"ל אבי ,בן קיבוץ עין השופט ,שהרחיב מעט על תחושותיו ביחס לגדוד האיכותי שתחת
פיקודו וסיכם בכך שהיה רוצה לראות יותר מבני הקיבוץ הדתי ממשיכים לתפקידי פיקוד מעבר
לשנת הקבע הראשונה .משם הדרמנו בואך מכתש רמון ובקעת עובדה לבסיס ההכשרה המרכזי
של חיל ההנדסה ,המכּונֶּה בלשון הצבאית :בהל"צ .מפקד הבסיס ,אל"מ אמיר ,פינה עבורנו
מספר שעות לשיחה וסיור בשטח ,כאשר במהלכו סחבק מתרגל ואף מפוצץ בהצלחה מטען יזום
של לבנת חבלה .במהלך המפגש הבנו את מרכזיותו של חיל ההנדסה בשדה הקרב הנוכחי
והעתידי ,ונראה בברור שזהו יעד גיוס משמעותי ואיכותי ,ושיש להגביר את ההסברה על מנת

לעודד בוגרים שלנו להגיע לחיִּל זה.
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

הנדסה  -יעד גיוס
משמעותי ואיכותי

