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איחוד קהילות בראש צורים

ביום ראשון האחרון התקיים ערב השקת תהליך 'איחוד הקהילות' בקיבוץ ראש צורים ,בו
נחשפו עקרונות המהלך לכלל תושבי ראש צורים (חברים ותושבים) .מדובר בתהליך בו חברי
ההרחבה (התושבים) מוזמנים להצטרף לחברּות מלאה ושוות זכויות בקיבוץ (אגש"ח).
עקרונות התהליך גובשו במשך שנה ,בצוות משותף של הקיבוץ והנהלת אגודת התושבים,
בהובלת שרגא וילק ,ואושרו באסיפת החברים .חדר האוכל היה מלא מפה לפה .מעל 021
חברים ותושבים נענו להזמנה ובאו לשמוע ולהתרשם .את הערב פתח ח"כ זבולון כלפה (הבית
היהודי) ,חבר קיבוץ שומריה וממנהיגי המושב השיתופי עצמונה שנעקר במסגרת הפינוי מגוש
קטיף .זבולון שיתף את הציבור בתובנות המהלך של הקמת שומריה במתכונת של קיבוץ,
כאשר כל התושבים בעלי מעמד אחד .בהמשך תיארה נעמה דיטור בכישרון רב ובליווי מצגת
את חוויות הילדות שלה כבת משק בקיבוץ ראש צורים ,הדרך שעשתה עם משפחתה עד
להתיישב בו ,והאתגרים וההזדמנויות שהמהלך מציב בפני כל הקהילה הניצבת על
שחזרה
אלפי
ההר .לאחר מכן הסבירו מורדי שבט (מזכיר הקיבוץ) ,חנן גרינוולד (חבר הנהלה לשעבר
באגודה) ,ושי קרמר (חבר הנהלת האגודה הנוכחית) ,את הרעיון העומד ביסודו של המהלך,
את המתווה על יתרונותיו ותובנותיו ,וסיימו בתיאור חזון הקיבוץ והקהילה בעוד  05-01שנים.
בהמשך מתוכננים חוגי בית לליבון הסוגיות הנגזרות מהמהלך ,ובמקביל יוקמו צוותים
להמשך ביסוס רעיוני ערכי ומעשי של האיחוד .הערב ננעל בתחושת התעלּות ורצון להמשיך
ולברר ביחד את המהלך.
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יגדיל תורה ויאדיר

בבנייני האומה בירושלים ,בנוכחות קהל אלפים ,נערך השבוע "ערב הזדהות והבעת תודה לרב
חיים דרוקמן שליט"א ,בהגיעו לגבורות" .ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ויו"ר "הבית
היהודי" מר נפתלי בנ ט עזבו את שולחן המו"מ הקואליציוני ,כיבדו את האירוע בנוכחותם,
ונשאו דברי ברכה .הערב היה שילוב מעניין בין הבעת הוקרה לאדם מיוחד על פועלו ,לבין
דורות של בוגרי בני עקיבא מהארץ ומארה"ב שדיברו נוסטלגיה .הרב דרוקמן ("חיימקה" בפי
כולם) התגייס לנח"ל אחרי קום המדינה ,ועל המסך הענק הופיעו ביחד עימו חברי הגרעין
ליפא אהרוני ודּודה זהבי מקיבוץ סעד ,ועוד רבים מוותיקי התנועה שסיפרו על חוויות מלפני
 01שנה .במהלך הערב עלתה דמותו של הרב דרוקמן ,מחנך שאינו יודע לכעוס ,ואהבת האמת
האישית שלו לכל אדם מדבקת את כל הבאים במגע איתו .אדם ,רב וראש ישיבה ,שהפגישות
האחרונות שלו מסתיימות בשלוש לפנות בוקר ,והשיעור הראשון שלו מתקיים מיד לאחר
תפילת שחרית .לצידו ניצבה אשתו ,הרבנית ,ד"ר שרה דרוקמן ,שהייתה המזכירה בהנהלה
הארצית כשפגשה את חיימקה לראשונה .אלפי צעירים ומבוגרים מילאו את בנייני האומה,
שרו יחד ועטפו את הרב דרוקמן באהבה.

אלפי צעירים ובוגרים
שרו ועטפו את הרב
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קביעת מזוזה

לקראת פגישת העבודה הראשונה שלנו עם מזכ"ל התק"צ (התנועה הקיבוצית) הנבחר ,איתן
ברושי ,קיבלנו בקשה יוצאת דופן" :כאשר אתם באים לפגישה ,תביאו עמכם בבקשה מזוזה".
התברר שעם כניסת המזכיר החדש למשרדו הוא שם לב שאין מזוזה על משקוף הדלת ,ומה
טבעי יותר מאשר לבקש ממזכ"ל הקיבוץ הדתי להביא מזוזה ,ולקבוע אותה בשם ומלכות.
לקראת תום הפגישה הגיעו ראשי מזכירות התק"צ ,ביחד עם צלם ,ולאחר דברי תורה קצרים
קיבל המשרד פנים חדשות.
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 7חברי כנסת

זקני התנועות הקיבוציות אינם זוכרים התכנסות שכזו 7 :חברי כנסת ,מ 0 -מפלגות שונות,
התכנסו בבית התק"צ לקראת תחילת עבודתה של הכנסת ה ,01 -כדי לשמוע ממקור ראשון
סקירות קצרות בנושאים העומדים על הפרק ,וכדי להשמיע בפומבי את מחוייבותם .בפגישה
נכחו :יו"ר הכנסת ראובן (רובי) ריבלין (הליכוד ביתנו); זבולון כלפה (הבית היהודי); יצחק
(בוז'י) הרצוג ,עומר בר-לב (העבודה); אילן גלאון (מרצ); רונן הופמן (יש עתיד); ישראל חסון
(קדימה) .בזה אחר זה הוצגו בפני חברי הכנסת – המהווים תשתית ללובי החקלאי החדש –
משימות נכבדות העומדות על הפרק ,ובהן :סיכול ההצעה להטלת מע"מ על פירות וירקות עוד
לפני שהאוצר מעלה אותה; ארגון ההתנגדות להצעת האוצר לביטול הפטור שיש לענפי
החקלאות מחוק הגבלים עסקיים; השוואת תנאי סיוע ומיסוי בין התעשייה החקלאית
לתעשייה האחרת; סיוע במאבקי ההתיישבות וענפי החקלאות בהחלטות מינהל מקרקעי

זקני התנועות לא
זוכרים התכנסות כזו

ישראל ורשות המים ,ועוד .בין השאר נאמר" :העוצמה המרוכזת מסביב לשולחן ,שיש בה נציגי
 0מפלגות ויש בה נציגי ההתיישבות על כל גווניה ,יכולה וצריכה להביא לשינוי של ממש ביחס
כלפי ההתיישבות והחקלאות .ההתיישבות ,בפריסה הארצית ובגיוון הרעיוני ,איננה הבעיה כפי
שמנסים להציג אותה ,אלא הפתרון לחוסנה ולעתידה של מדינת ישראל" .סיכם רובי ריבלין:
"החקלאות היא ערך אך לא ערך מופשט .עלינו לזכור כל הזמן שהיא הקימה את המדינה ,היא
הבסיס למדינה והיא המאפשרת למדינת ישראל לעמוד עצמאית כנגד לחצים וחרמות".
מתנסים במרחב הפתוח

למפגש השני של צוות ההיגוי למועצת החינוך שהתקיים ב'בית שפירא' שבבארות יצחק ,הגיעו
כ 21 -חברות וחברים .הצוות התנסה בשיטת "מרחב פתוח" והגיע תוך כדי המהלך לגיבוש
הצעות מעשיות בתחומי החינוך השונים ,ביניהן :הקמת ישיבה תיכונית של הקיבוץ הדתי;
הקמת מוסד להכשרת מורים ומדריכים ברוח הקבה"ד; הקמת גרעין בוגרים להדרכה; הגברת
לימוד התורה בכל שכבות האוכלוסייה בקיבוץ ועוד .המפגש איפשר למארגנים ולצוות ההיגוי
לחוש את השטח ולהיווכח איך עובדת השיטה ,והיכן כדאי לשנות ולהגמיש על מנת להתאימה
לאוכלוסיה ולפורמט של מועצת הקיבוץ הדתי .המשתתפים בצוות ההיגוי שבו לקיבוציהם
בתום ארבע וחצי שעות של פעילות ,עם "ערכה להכנת המועצה" ועם רשימה מסודרת ומפורטת
של משימות ,שמטרתן – שיתוף גדול ככל הניתן של ציבור החברים בכל המהלך :בחשיבה,
בהעלאת הצעות מעשיות ,ובשותפות אמיתית בהובלת תהליך שיכול לשנות באופן מהותי
\\

ומשמעותי את פני החינוך בתנועה.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

הקמת ישיבה תיכונית
של הקיבוץ הדתי?

