ב"ה י"ב תמוז ,תשע"ג
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
כנס שדמה

למעלה מ 06 -אנשי ביטוח ,גזברים ומרכזי משק מכל קיבוצינו הגיעו לכנס השנתי והמסורתי
שהפיק ידידנו ראובן קמיל ,הבעלים והמנכ"ל של סוכנות הביטוח "שדמה" ,עימה אנחנו עושים
את רוב עסקי הביטוח .מלבד מפגש החברים החשוב והשיחה החופשית במסדרונות עם אנשי
"שדמה" ,שמענו שלוש הרצאות ממוקדות בעשייה הביטוחית :השלכתן של תביעות ייצוגיות על
פוליסות הביטוח; ביטוח דירקטורים ובעלי תפקידים במיגזר הקיבוצי; דגשים על עריכת ביטוח

במהלך ארוחת
הצהרים סוכם :מי
שלא הגיע – הפסיד!

נכון לקראת חידוש הפוליסות .האירוח היה מושלם :החל בקבלת הפנים באולם "סטוקו"
הסמוך לירקון ,וכלה בהרצאתו המעניינת והייחודית של עידן צ'רני שחתמה את היום:
"אנטארטיקה – החיים על הקצה" .לראשונה השתתפו בכנס נציגי החברים והעמיתים החדשים
בתנועת הקיבוץ הדתי ,ושמחנו לשמוע מהם מחמאות על העשייה התנועתית המסייעת להם
בתחומים שונים .במהלך ארוחת הצהריים סוכם :מי שלא הגיע – הפסיד!
כנס רבני ההתיישבות

אלפי
למעלה מ 066 -רבנים התכנסו ביוזמת 'ארגון רבני ההתיישבות' ,בכדי "לדון על המצב החמור
שנקלענו אליו בהידרדרות מצב הדת והרבנות ,מצב שלא היה עד כה כמותו" .נחמיה רפל ייצג
את רבני קיבוצינו בכנס שעל סדר יומו עמדו ,בין השאר ,הסעיפים הבאים :פתיחת אזורי רישום
נישואין; יוזמה להרחבת האספה הבוחרת את הרבנים הראשיים (חוק שטרן); השתתפות
המועצות האזוריות במימון שכר רבני ההתיישבות; דרישת המשרד לשירותי דת שרב היישוב
יגור ביישוב ויעביר דיווח חודשי על עבודתו ,ועוד .בנקודות רבות ומרכזיות אנחנו חלוקים על
העמדה ששלטה בקרב הדוברים בכנס ,ואנו תומכים בעמדת המשרד ,שרק הכנסת נהלים
תקינים תאפשר פריצת דרך בשרותי הדת במדינה .אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם חברנו
הרב ד"ר דורון דנינו (שדה אליהו) ,ראש מטה לשכת סגן שר הדתות ,על מנת להגיע לתקן רב בכל
קיבוצינו.
סיום יונתן

התכנסות לדיון על
מצבן החמור של
הדת והרבנות

מכינת יונתן שבקיבוץ עלומים יצאה בשבוע שעבר למסע רגלי מתגלגל .החבר'ה צעדו ברגל
מתחנה אל תחנה ,כשהתחנה האחרונה היתה התחנה ממנה התחילו למחרת את המסע .המסע
החל באנדרטה בשאר ישוב לזכר הלוחמים שנהרגו באסון המסוקים ,משם עבר הטיול הרגלי על
רכס ההרים ,כשבדרך פגשו החבר'ה את נחל שניר ,נהר הירדן ,עין מיימון ,דרדרה ,נחל דבורה
ועוד אתרים מלאי מים .בסופ"ש ובשבת שכנו חברי יונתן בשילה שבשומרון ,שם פגשו ,כך
בלשונם" :אנשים מעניינים מההתנחלות" ,ולמדו רבות על "ההיסטוריה היהודית ,המאבקים
והחשיבות של לחיות בארץ ישראל" .ביום שלישי השבוע ,בערב מרגש עם ההורים ,נחגג סוף
השנה .ההזמנה לערב הסיום נוסחה במילים אלה" :יש להצטייד ב :ממחטה/טישו לכל מקרה
לא צפוי של התרגשות או בכי; מתנת ניחומים לעידוד בנכם/בתכם המבואסים קשות; המון מצב
רוח כדי שתוכלו לחלק לאלה שאין להם" .אכן במהלך הערב היינו צריכים את כל הציוד הזה!

המלצה :יש להצטייד
בממחטה/טישו לכל
מקרה של התרגשות

מחזור ז' מסיים את צהלי

השבוע נערכה ב'צהלי' מסיבת הסיום של המחזור השביעי 60 .בנות סיימו שנת לימודים מוצלחת,
ניהול
בה למדו תורה ,הכירו את החברה הישראלית באמצעות  4סדרות ייחודיות ,חוו חיי קבוצה
והתנדבו בקהילה .דבריהן המרגשים של המסיימות הצביעו על כך שהמסרים של צהלי :שוויון
בנטל ,מעורבות אמיתית בחברה הישראלית ומנהיגות נשית תורנית – מחלחלים היטב אל הבנות,

לשנה הבאה רשומות
כבר  55בנות ועוד
רבות בהמתנה

אל משפחותיהן ,אל הקהילות מהן באו ומשם לכלל הציונות הדתית ,שהולכת ומשנה את
עמדותיה בשאלת גיוס בנות דתיות לצה"ל .לשנה הבאה רשומות למכינה  55בנות ,ועוד רבות
ממתינות למקום .לצורך קליטת כולן הוזמן מבנה נוסף לצהלי ,שיהיה האחרון על פי תוכנית
המתאר .ברכות ותודות לצוות צהלי בראשותה של מיכל נגן ,למרכז יעקב הרצוג שהקים ומנהל
את המכינה ,ולמשואות יצחק המארחת את המכינה בנדיבות ובאהבה.
הנהלת קרנות הקבה"ד

הנהלת 'קרנות הקיבוץ הדתי' ,המורכבת מפעילי התנועה ומחברים מהקיבוצים השונים ,התכנסה
בכדי לעבור על המאזנים השנתיים של החברות הפועלות תחת כנפיה של תנועת הקיבוץ הדתי,
ולאשרם .העיון בנתונים התקציביים המחיש את ריבוי הפעילויות של התנועה ואת גיוונן –
התכנסות פורומים ,פעילות ענפה של הנוער ,הוצאת חוברות וספרים" ,מועצת חינוך" ,תמיכה
תקציבית בגופים רעיוניים שלנו והקרובים אלינו ,ועוד ועוד .בצד סקירת הפעילות של מחלקות
מזכירות התנועה ,נבחנו הנתונים הפיננסיים של המוסדות הנשענים על כספי התנועה; נדונה
הדילמה בין העלאת המיסוי לבין ירידה בהון העצמי של התנועה כשהמגמה הברורה היא שלא
להעלות את המיסוי; והתקיים דיון על הדרכים להגברת המקורות התקציביים כדי שהפעילות
המבורכת של התנועה תמשיך לגדול ולהתעצם.

דיון על דרכים
להגברת מקורות
להעצמת הפעילת

מדרשת תורה ועבודה חותמת את השנה השלישית

באולם שבבית בני עקיבא העולמית בירושלים התכנסו צעירים ,שותפים לדרך ופעילים במדרשה,
צוות המדריכים וצוות כותבי העלון "תיקון עולם" ,בכדי לציין את סיומה של שנת הפעילות
השלישית במדרשה .את הערב פתח מזכ"ל התנועה בהוקרת תודה למדריכים ,והבהרת חשיבות
פועלם .עדי ארבל מהמכון לאסטרטגיה ציונית סיפר על פעילות המכון ,על עולם התוכן שלו ועל
סוגיות חינוכיות העולות אצלם .בשיחת הסיכום הביעו המדריכים והכותבים קורת רוח רבה
מעצם קיום המדרשה .רבים סיפרו על הזדהות עמוקה עם דרכה ופעילויותיה ,תחושה ממלאת של
'עבודה לשמה' וממש לא לשם הפרנסה .חלקם שיתפו אותנו בכך שהמדרשה היא סוג של בית
עבורם – בית לדעות ,למחשבות ,לשותפות רעיונית ,לזהות דתית וחברתית וכד' .היה מרגש לשמוע
ולראות .מפה אנו מבקשים לשלוח שוב תודה והוקרה לכל המדריכים ,הכותבים ,המסייעים
והתומכים ,על המאמץ המתמשך ועל השותפות הנהדרת .אנו סבורים שהמדרשה מתפתחת
במסלול הנכון ,ושהיא אף תלך ותגדל ,תלך ותתרחב .נראה כי יש בה יסוד עמוק של אמת ,ונראה
שיש לא מעט שמחפשים אותה ,לא רק כמוקד הזדהות אלא אף כמרחב לפעולה ומעשה .אחת
השותפות הגדירה זאת במילים יפות וקולעות" :זהו אי של שפיות בעולם שלנו!" .מפה נשלח תודה
גדולה והמון הערכה ללימור ספראי (מעג"ל) ולעמרי עמירם (לביא) ,מייסדי ומובילי המדרשה ,וכן
לרזי בן יעקב (לביא) שמלווה את כל העשייה הזו במרץ ,במסירות ובמקצועיות מעוררי השתאות.
עלו והצליחו ויהי ה' עמכם!
\\

שבת שלום

\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

סוג של בית לדעות,
מחשבות ,לזהות
ולשותפות רעיונית

