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שלום לכולם,
קמחא דפסחא

השבוע התחלנו לארוז את חבילות "קמחא דפסחא" ,וחבר הכנסת אבי וורצמן ("הבית היהודי") היה ראשון
המכובדים המבקרים בסככת האריזה בקבוצת יבנה .כמי שכיהן בעבר כסגן ראש העיר באר שבע ,מכיר
חבר הכנסת וורצמן היטב את מאות המשפחות שאל בתיהן תגענה בעז"ה החבילות שעליהן כתוב "קמחא
דפסחא – חג שמח ,משפחת הציונות הדתית" .בין קבוצות המתנדבים שהגיעו והשקיעו שעות רבות באריזת
החבילות היו גם :תלמידות אולפנא "אבן שמואל"; ילדי כיתות ה-ו מקבוצת יבנה; הבנות והבנים ממכינת
יונתן שבקיבוץ עלומים; חברי קבוצת יבנה; תלמידות אולפנות בהר"ן וגבעת ושינגטון; תלמידי ישיבת
נריה ,ועוד רבים שהצטרפו לאורזים בשמחה .במהלך השבוע התבקשנו להגדיל את מספר החבילות מ-
 0,666ל ,0,666 -ואנו רואים בכך הבעת אמּון ומתגייסים ברצון להביא את שמחת החג למשפחות נוספות
בכל רחבי הארץ .אריזת החבילות נמשכת עד תחילת השבוע הבעל"ט ,וחברים החפצים להצטרף ולהיות
חלק מהעשייה החשובה הזו ,מוזמנים להתקשר ולתאם מועד עם אילנית  ;650-3808864או אריאל 653-
 .5003060תרומות ניתן לשלוח ל"קרן המרכזית שליד הקיבוץ הדתי" ,קיבוץ בארות יצחק ,מיקוד .0666566
"עושה עימו שותפות" " +כפרי הנוער הדתיים"

מחלקת נוער ,בניהולו של רזי בן-יעקב (לביא) ,ומדרשת תורה ועבודה ,חברּו יחדיו להוצאת שתי חוברות
לקראת "שרים הלל לתנועה" ,פעילות קרובה של נוער הקבה"ד :האחת" ,עושה עימו שותפות" ,הופקה
לקראת הפזמונסניף שיתקיים בעז"ה באסרו-חג פסח ,בקבוצת סעד .השירים שישתתפו בתחרות הזמר בין
חברות הנעורים של כל הקיבוצים יתבססו על החומר העיוני-ערכי הכלול בחוברת ,שבין פרקי המשנה שלה
נמצאות הכותרות :כלל ופרט מרכיבים חברה; ערבות הדדית – מה יוצא לי מזה?; השותפות היא כלי או
מטרה; מהי שותפות ומהי ערבות ,ועוד .בחוברת השנייה חומר ל"חידון ידיעת הקיבוץ הדתי" ,לכיתות ז' –
ט' ,שיעסוק השנה בכפרי הנוער הדתיים .יישר כוחם של המפיקים ,וברכות להנאה והצלחה למתמודדים!
כיפה בחאקי

זיו כרמל (טירת צבי) ,רכז מחלקת ביטחון ,שלח לכל חיילינו גיליון נוסף של "כיפה בחאקי" ,השמיני
במספר .בגיליון הנוכחי מדווח זיו על טכס סיום קורס בשייטת  ,34בו קיבלו שניים מבנינו – בנוכחות ראש
הממשלה ,שר הביטחון והרמטכ"ל – את "כנפי עטלף" המוכספות והנכספות .בהמשך מקדיש זיו מילים
אחדות לתיאור דמותו של מאיר הר-ציון ,הלוחם האגדי שהלך לעולמו ,שעבור רוב החיילים בהווה הוא
חלק מסיפורי מורשת קרב ולא איש של ערכים ומעשים החי עמנו .פרק נוסף בגיליון עוסק בשירות הנשים
בצה"ל ,והוא נחתם בהכנות שעושים תלמידי י"ב לקראת גיוסם .מעניין ושווה קריאה!

קיבוצניקים למען החברה

עו"ד מירון הכהן ,רשם האגודות השיתופיות ,היה אורח פורום "קיבוצניקים למען החברה" .באּולם
התכנסו פעילים המובילים ומעודדים את התנדבותם של מאות חברי קיבוצים ,וביניהם נציגי מזכירויות
התנועות הקיבוציות; הארגונים הכלכליים הקיבוציים; בכירים בסוכנות היהודית ובממשלה ,ובעיקר
חברים מהשטח שביקשו להדגיש באוזני הרשם עד כמה חשובה ומרכזית העשייה למען האחר בעיניהם של
חברי הקיבוצים .לאחר שנפרשה בפניו פעילות הפורום ,אמר הרשם" :כיום ,כפי שאתם יודעים היטב,
ברחוב הישראלי אין לקיבוצים דימוי חיובי ,וזה משפיע על מקבלי ההחלטות בממשלה ובפקידות .אתם
כחברי קיבוצים מתמודדים עם איומים חיצוניים ופנימיים ,וצריך לזכור שעמידה בפרץ יכול לעשות רק מי
שלא איבד את ערכיו .עליכם ,ועל החברה הישראלית כולה ,להגדיר מהי חלוציות כיום ,והתשובה 'אנו
יושבים בפריפריה' אינה מספיקה בימים שבהם – בזכותה של מערכת כבישים חדשה ומסילת ברזל
מתפתחת – מתקצר מאד המרחק ממרכז הארץ לישובים בנגב ובגליל .ראוי לפתח את המסגרת של
הקואופרטיב ,שהיא נראית מתאימה לחיבור בין חברה וכלכלה ,שהוא היסוד של החיים בקיבוץ".
הצרפתים באים

שרגא וילק (משואות יצחק ,מרכז אגף צמיחה דמוגראפית) שלח השבוע מכתב להנהלת הסוכנות היהודית,
בו נכתב בין השאר :בהמשך לפגישה שנערכה במשרדך ,בעניין קליטת משפחות עולים מצרפת בתוכנית
"בית ראשון במולדת" ,אני מעביר אליך את רשימת קיבוצי תנועת הקיבוץ הדתי המוכנים להצטרף למאמץ
הלאומי לקליטת משפחות שומרי מסורת מצרפת .ברצוני לציין שלצורך גיוס הקיבוצים ,וכתנאי
להתקדמות ,יש למצוא פתרון למגורי משפחות העולים ,כולל השגת היתרי בנייה והסכמת רשות מקרקעי
ישראל (רמ"י) .מספר המשפחות שכל קיבוץ וקיבוץ יהיה מוכן לקלוט מותנה בבדיקה פרטנית לאחר קבלת
תשובה עקרונית מהסוכנות על יכולתה להקצות משאבים לצורך הצבת יחידות המגורים.
פורום מזכירים בטירת צבי

בשבוע שעבר התכנס פורום ה מזכירים בטירת צבי .סיירנו ב"מוזיאון הטירה" ,ופגשנו את היזמיות – ציפה
ונילי .ניסינו לעמוד על חשיבותן של יוזמות חברתיות בקיבוץ ,ובדקנו כיצד ההנהלות והממסד הקיבוצי
צריכים להגיב ליוזמות תוך ניתוח מספר מאפיינים אפשריים :התשוקה של היזמים ,התזמון ,משמעות
היזמות לקהילה ולצרכיה ,שלבי מיסוד היזמות ,וסוגיית איתור שותפים אפשריים ליוזמה .עיקרו של מפגש
העמיתים עסק בתהליך "מצב הרוח" המתקיים בטירת צבי – בניסיון לברר את אורחות החיים הדתיים
ולנסות לגבש הסכמות .תוך כדי הדיון עלו נושאים הנוגעים לנורמות אורחות החיים בכלל ,וסוגיית
המניינים השונים ,סוגיה רלבנטית בלא מעט קיבוצים .איפיון ריבוי הדעות ,הרצונות והצרכים גם בתחום
הדתי ,הוא הזדמנות לייסד הסכמות וסדרים בתוך הקהילה ,תוך חתירה לעמוד שדרה קהילתי ,וליבה
ערכית מוסכמת .הדיון הורחב ללמידה כללית על אחריות ההנהלות להביא תהליכים קהילתיים לתוצאות,
(ולא להישאר רק בתהליכים שלעיתים הם אין סופיים) ,ומכאן שמובילי התהליך חייבים לשאול את עצמם
ואת הקהילה ,כיצד תהליך זה יכול וצריך לתרום בסופו של יום לשיפור איכות החיים ביישוב ובקהילה.
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