ב"ה ,ה' תמוז ,תשע"ד
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
אייל ,נפתלי וגיל-עד

בסוף השבוע שעבר עסקנו – בהסכמה ובתיאום מלא עם צה"ל – בארגון קבוצות מתנדבים
מתנועת הקיבוץ הדתי ומהתנועה הקיבוצית שביקשו לסייע מקצועית בחיפושים אחר שלושת
החטופים .יחד עם כל בית ישראל עמדנו ביום ראשון בערב ב'כיכר רבין' בשירה ,בתפילה
ובתקווה לשובם הקרוב הביתה ,וביחד עם כל בית ישראל כאבנו את הבשורה הקשה וליווינו
את החטופים-הנרצחים בדרכם האחרונה .ביקרנו בכפר עציון ועמדנו בדממה לצידם של
תלמידי ישיבת 'מקור חיים' שבכפר עציון ,תמכנו בשתיקה ובהתפעלות בהורים ובבני
המשפחות שבנוף איילון ,טלמון ואלעד ונותרנו עם תקווה שהיחד הזה ,חשיבות החיבור
הנפלא ושובר המחיצות בין כל חלקי העם ,יהיה המסר שהותירו לנו שלושת הבנים.

יהי זכרם ברוך

יהי זכרם ברוך.
לפי
החטיבה להתיישבות – מרחב צפון

מרחב צפון של החטיבה להתיישבות עורך מידי שנה כנס מקצועי ,אליו מגיעים מכל הארץ
בעלי תפקידים בקיבוצים ובתנועות ,העמֵ לים יום-יום על בניין הארץ .הפעם התקיים הכנס –
שהיה מעניין ומוצלח במיוחד – בקיבוץ יגור ,תחת הכותרת" :השתלבות המרחב הכפרי
בסדר היום הלאומי ,על רקע מצוקת הדיור והמחאה החברתית" .עו"ד בנצי ליברמן ,מנהל
רשות מקרקעי ישראל ,הציג תמונת מצב ברורה בדבריו על" :משבר הדיור וההתמודדות עם
הנושא – תכניות לפתרון המצוקה והמגזר הכפרי" ,ובין השאר אמר" :יש עכשיו חלון
הזדמנויות ,ואם נצליח לייצר במרחב הכפרי  0,555דירות כל שנה – נתרום משמעותית לחיזוק
הקיבוצים והמושבים" .בנצי הוסיף שבכוונתו להחזיר את ועדות הקבלה לנקלטים בישובים
הכפריים במרכז הארץ ,וטען" :ממשלת ישראל אינה פועלת בכדי למקסם את הרווחים מן
הקרקע ,אלא ממקסמת את אופציית הבנייה על הקרקע" .יובל פונק ,מנהל מרחב מרכז
בחטיבה להתיישבות ,התייחס לכותרות העיתונים בדבריו על הנושא" :בְּ שּולֵי החדשות:
דברים שרואים מכאן ולא רואים משם ,תקציב החטיבה להתיישבות ,מבקר המדינה ,חופש
המידע"; חנוך אלמסי ,שהקים לאחרונה יחידה חדשה בחטיבה להתיישבות' ,היחידה
העירונית' ,סקר את דרכי הטיפול בגרעיני התיישבות במגזר העירוני; והגב' נירה שניידרמן,
בעלים ומנכ"ל של משרד פרסום ,תיארה עבודה מוצלחת במיוחד שעשתה עם המועצה
האזורית גולן ,לחשיפת המרחב הכפרי לקהלי יעד חדשים באסטרטגיה שיווקית מתאימה.
היה מעניין מאד.

יצירת  50,,,דירות
במרחב הכפרי תתרום
לחיזוק קיבוצים ומושבים

סופשנה

השבועיים האחרונים עמוסים באירועי סיום :סיום הגן ,בית הספר ,שנת השירות ואף מסלול
ניהול
אקדמי כזה או אחר – הֵ ם ּונְּשֵ יהֶ ם ּובְּ נֵיהֶ ם ּובְּ נותֵ יהֶ ם וְּ ָכל אֲ שֶ ר לָהֶ ם – נרגשים לסיים ולהתחיל.
בין השאר ראינו את האהבה הגדולה של בנות "צהלי" למכינה שלהן; את היצירתיות המדהימה
של תלמידי חטיבת הביניים בקבוצת יבנה; את משובת הנעורים של בוגרי מחזור ג' של מכינת
יונתן בעלומים; קיבלנו תעודות הוקרה למתנדבי יג"ל; שמענו מבי"ס שק"ד-דרכא על סיום
מוצלח של ההשתלמות ההמחנכים בנושא 'נפגשים – לחיזוק עבודת הצוות וזיהוי חוזקות
היחיד והיחד' ; ומאוד התרגשנו לקרוא דיווח של שמולי בינג ,מנהל כפר הנוער ימין אורד05% :
מהבנים ו 05% -מהבנות בוגרי י"ב הולכים למסגרת קדם צבאית! המשמעות היא שאחוז ניכר
מהחניכים – ברובם מהעדה האתיופית ועולים ממדינות חבר העמים – יגיעו לשירות הצבאי
לאחר הכנה מתאימה ,שתאפשר להם לעשות שירות משמעותי ולהשתלב בהצלחה לאחר 2-3

סוף שנה עם דיווח
מרגש מימין אורד  .אחוז
ניכר יגיעו לשירות צבאי

שנים באזרחות הישראלית .הישג חינוכי אדיר! ברכותינו החמות שלוחות לכולם!
הקיץ התנועתי יוצא לדרך

מחנה "בתוך הזרם ונגדו" ,הפותח את סדרת פעילויות הקיץ לנוער התנועה ,יצא לדרך בחורשה
סמוכה לקיבוץ כפר סאלד .מטרתן של הפעילויות השונות היא לקרב את הנוער לערכי התנועה,
לתכליתה ולייעודה .מחנה בתוך הזרם ונגדו (כיתות ט'+י') עוסק במנהיגות ,באחריות ,במגע
ישיר עם הטבע וביכולת להרגיש בו בבית .המשתתפים יבדקו את האומץ לקפוץ למים (תרתי
משמע) וללכת נגד הזרם (תרתי משמע) .וילמדו על דרכה של התנועה בתוך הזרם הציוני-דתי
ובתוך הזרם הסוציאליסטי .במחנה גדוד העבודה (כיתות ח') יתחקו אחר גדוד העבודה
המיתולוגי ,שעל חבריו אמר שח"ל" :אנשים אלה יש להם אידיאה והם מבצעים אותה בכוח
רצון אדיר .הם גברו על יצרי ממון ועל חיים קלים ,במגמה לבנות את הארץ .בלי חלוציות הארץ
לא תיבנה" .בפרויקט חומה ומגדל (כיתות י"א) יעסקו המשתתפים בהתיישבות ,וינסו להקים
עוד יישוב בנגב המערבי (על אפם וחמתם של אלו המבקשים לעקור אותנו משם) .שם גם נבדוק
אם עדיין קיים במדינה הערך הזה  ...ולסיום  -נקנח במרוץ לקיבוץ הדתי ,בו נקבל ונצרף
בשמחה את בוגרי ובוגרות כיתות ז' אל הגוף המתקרא 'נוער הקיבוץ הדתי' .מחכה לכולנו קיץ
חם ,פעיל ,מרענן ומהנה!

נוער הקיבוץ הדתי -
מחכה לכולנו קיץ חם 0
פעיל  0מרענן ומהנה

כנס השמיטה

יצאנו לדרך מבלי לדעת מי איתנו .ידענו שיש לנו משימה ,שעלינו להמשיך ולמנף את השמיטה,
להרים את קרנה וליצור אוירה חדשה וחיובית כלפי האתגר שהיא מזמנת לנו .לא שיערנו שכל
דלת שנפתח ,כל שיחה ומפגש יולידו עוד שותפים נלהבים שרוצים להגיע ולהיות חלק" .כנס
השמיטה של ההתיישבות העובדת" הוא כבר עובדה ,ואנו רואים בכם ,חברי הקיבוץ הדתי על
תושביו  -מכל הגילאים ומכל מיגוון התפקידים והעיסוקים – שותפים חשובים ,וקוראים לכם
להצטרף ולהגיע לכנס הייחודי שיתקיים בעז"ה בקיבוץ גן שמואל ביום חמישי ,י"ט תמוז71.1 ,
בנוכחות רבים וטובים ובהם הרב הראשי – הרב דוד לאו ,הרב בני לאו ,שר החינוך – הרב שי
פירון ,חברי הכנסת  -רות קלדרון ,ויאיר שמיר ,מיודענו – מוקי צור ,שרה ב"ק ועוד רבים
וטובים .בעיתונות הקיבוצית והמגזרית של סוף השבוע תתפרסם התכנית המפורטת של הכנס
\\

ובמקביל היא מופיעה באתר של הקבה"ד ונשלחת בדוא"ל למנויים ולבעלי עניין .מחכים לכם!
\
שבת שלום,
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

רואים באנשי הקיבוץ
הדתי שותפים חשובים
וקוראים לכם להצטרף

