ב"ה ,כ' חשון תשע"ה

שלום לכולם,
גיור
הרב חיים אירם ,מנכ"ל המכון ללימודי יהדות  ,והרב הלל וואזנר ,מזכ"ל התנועה העולמית של עזרא ,נפגשו
השבוע עם נציגי המזכ"פ לבחינת האפשרות לקלוט בקיבוצינו ,לחצי שנת אולפן ,משפחות העולות ארצה
לפי חוק השבות אך זקוק ות לגיור ע"פ ההלכה .לדבריהם ,אלפי משפחות מ"זרע ישראל" יגיעו ארצה אם
יוסדר עבורם תהליך ברור של קליטה וגיור ,והאפשרות לעשות את התקופה הראשונה בקיבוץ דתי היא
הטובה והנכונה ביותר .אנחנו מעוניינים מאד לסייע במשימה הלאומית ,ויש לנו מסורת ארוכה של אולפני
גיור ,אך אין בקיבוצינו מלאי של דירות שמאפשר ריכוז של  02משפחות בקיבוץ אחד ,ואף לא בקיבוצים
שכנים ,וביצוע המשימה מחייב התארגנות לשיכון העולים ,כפי שהיה בתחילת שנות ה .02 -מכאן שהכדור
נמצא כרגע בידי מקבלי ההחלטות ואנו נשארים עם התקווה והנכונות הגדולה לקחת חלק במשימה.
המזכ"פ בקבוצת יבנה
המזכירות הפעילה ביקרה השבוע בקבוצת יבנה ,וזכתה לראות ולשמוע מבעלי תפקידים ומחברי המזכירות
על העשייה הברוכה ,הגדולה והמגוונת ,ועל הנכונות להוביל ,להשתלב ולתרום לעשייה התנועתית .חברי
המזכ"פ ביקרו במספר מוקדים :במרכז פעילות לגיל השלישי ,בו פגשנו חברים מבוגרים השוקדים על
מלאכתם (אפייה ,אתר האינטרנט של הקבוצה ,תכשיטנות) מתוך מגמה מובהקת – לאפשר לכל אחד
להמשיך לייצר ולתרום; במשק הילדים הייחודי והמרשים ,ובמפעל השימורים הגדול והגדל .משם יצאנו
אל חלקת השמיטה ,שבה שתלו חברים וילדים לפני ראש השנה ירקות עבור "לקט ישראל" ,ואל "הבית
האדום" המשמש כמוזיאון מקומי וכאכסניה נפלאה לאירועים משפחתיים וחברתיים .הסיור הרכוב
הסתיים בנסיעה אל השטח בו תיבנה בעז"ה שכונת מגורים חדשה .באולם האירועים נפגשנו עם חברות
וחברים מגילאים שונים ,ושוחחנו על האתגרים בפניהם ניצבת קבוצת יבנה .היה מרשים ,ייחודי ומאתגר.
סדנת אסטרטגיה
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבו וילן ,כינס את מזכירי תנועות ההתיישבות ומנהלי ארגוני החקלאים
ומועצות הייצור ,לדיון אסטרטגי על מטרותיה ותפקידיה של התאחדות חקלאי ישראל .התחושה הכללית
היא שנציגי החקלאות וההתיישבות במרחב הכפרי אינם מצליחים לשתף פעולה ,והם מתקשים להביא
עמדה משותפת לדיונים מכריעים עם מקבלי ההחלטות .התיאוריה אומרת שכאשר ישנם גופים רבים
ומנהלים רבים המרכיבים התאחדות אחת – אי אפשר לעבוד במתכונת של "עבודה הירארכית = מלמעלה
למטה" ,וצריך לעבוד במתכונת של "עבודה שטוחה = רשת ענפה של חיבורים" ,אך הביצוע אינו פשוט.
הדיון המעניין ארך מספר שעות ,במסגרת סדנאית ,ובסופו גובשה טיוטה של "חזון התאחדות חקלאי
ישראל" ,מטרותיה ותפקידיה.

משבי רוח – הדור הבא
מפגש שני של קבוצת צעירים שיש לה עניין בעיסוק בערכי התנועה וביצירת רוח חדשה בתנועה ,התכנסו
השבוע .מדווחת לימור ספראי :השעה  03:32בלילה .מועדון לחבר בבארות יצחק .כ 02 -צעירים וצעירות
( ) 00-02מבית רימון שבצפון ועד יבנה שבדרום דרך מגדל עוז שבגוש עציון ,יושבים ומשוחחים .בנחת,
בכנות ,ולעיתים גם בצחוק או בלהט וסערה .ולא רוצים ללכת .אמנם העוגיות לקינוח היו מפנקות אבל
הדיבור הוא זה שמשאיר אותם דבוקים לכיסאות .ולא ,הם לא רוצים פרקטיקה .הם רוצים לדבר .לברר.
לחדש ולהתחדש" .מהי תנועת הקיבוץ הדתי?" הם שואלים "ולאן פניה? והאם אנחנו חלק ממנה?" הם
מתווכחים " .האם ומדוע אנו מזדהים עם ערכיה? ואילו מהם רלוונטיים לימינו?" וכך הדיון נמשך אל תוך
הלילה עד שלבסוף ממש חייבים לנסוע הביתה .וקובעים להיפגש שוב ולהביא עוד חברים .ויש תחושה כי
אכן הרוח נושבת במפרשים וכי הסירה לא טובעת ועליה צעירים רבים שנולדו בקיבוץ (ואחד מהם הוא זה
ש יזם והניע את המהלך הזה) או שהגיעו לקיבוץ מרחוק .ואוהבים .ושייכים .ורוצים לעשות מהפכות.
ורוצים לשמר .וכאובים .ומתלבטים .ומתלהבים .ומחפשים משמעות לדרך .לקהילה .לחיים משותפים.
המפגש הבא כבר נקבע – יום ראשון ,ח' כסלו ( .)32.33איך מצטרפים? בקלות .מחייגים,250-3100332 :
מודיעים ובאים.
מפגש עורכי עלונים ורכזי תרבות
הם עוסקים בתפקיד חברתי חשוב .רבים מהם נרתמו אליו מתוך תחושת אחריות ושליחות ,למרות שלרוב
הם לא ממש מתוגמלים ביחס להשקעה הגדולה שהם משקיעים .הם תלויים בשיתוף הפעולה של כולנו
ועשייתם מאופיינת בכך שהיא חשופה תמיד לציבור הרחב ולכל מה שיש לו לומר/להעיר/להאיר וכד'.
השבוע כינסנו אותם יחד – רכזי התרבות ועורכי העלונים ,ליום של התמקצעות ,שיתוף עמיתים ,וחוויה של
יחד .במסגרת המפגש הוזמנו שחקני 'ברגע זה' שעוררו ,חיברו והצחיקו עד דמעות ,תוך שהם שואבים
מהמשתתפים סיטואציות הנובעות מהתפקיד ומשקפים להם אותן בחזרה .בהמשך היום ,לאחר שכל
קבוצה התמקצעה בנפרד בנושאים הרלוונטיים לתחום הספציפי לה ,התכנסנו שוב יחד לחצי שעה קסומה
עם להקת 'תשע ורבע' שהנעימה בשירה הרמונית ומרגשת ,ושמרבית חבריה הם יוצאי הקיבוץ הדתי.
המקום הייחודי – "המקום – מרכז תרבות ורוח" בלב תל אביב ,והפינוקים שהתלוו ליום (מתוך כוונת
מכוון לתת רוח גבית ומשוב של הערכה לעוסקים ב'שאר הרוח' התנועתי ,לעיתים בבדידות מזהירה
ומגוייסות מרשימה) ,היוו מסגרת עוטפת ותורמת ליום כולו ,ויעידו על כך תגובות המשתתפים.
נאבקים על הדמוקרטיה
במוצ"ש וירא הגיעו לתל אביב כ 322 -בני נוער מ 0 -קיבוצים מהקיבוץ הדתי ,להשתתף בעצרת" :זוכרים
את הרצח ,נאבקים על הדמוקרטיה" .ההגעה הייתה דרך סניפי בני עקיבא וחברות הנעורים ,וסובסדה על
ידי שתי התנועות .הייתה חוויה מעניינת להיות חלק מ 02,222 -בני נוער מתנועות נוער שונות .לשמוע
אנשים שונים ודומים בתפיסת העולם ,כשהמכנה המשותף שלה הוא השאיפה לקיים חברה סובלנית,
מכבדת ומאוחדת על אף ויחד עם המחלוקות .זוהי התחלה משמעותית עבורנו בשיתוף הפעולה הן עם בנ"ע
והן עם תנועות הנוער בכלל ,והזדמנות לדיון ושיח אודות הדמוקרטיה ,שיותר מתמיד מצריכה חיזוק.

שבת שלום!
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

