ב"ה ה' כסלו ,תשע"ה
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
כנס צמ"ד
השבוע נערך יום עיון משותף לאגף החברה ולמחלקה לצמיחה דמוגרפית ,בנושא" :צמיחה
דמוגרפית כמקור לחוסן קהילתי" .זו פעם שנייה שאנו עורכים יום עיון משותף לשתי
המחלקות ,במסגרת מדיניות של טיפול מתכלל (הוליסטי) המאפשר שיתוף פעולה בסוגיות
מרכזיות עמן מתמודדים קיבוצינו .ביום העיון השתתפו כ 03 -איש שייצגו כמעט את כל
היישובים בתנועה .את המפגש פתח ניתאי קרן בשיחה על ההיבט הסוציולוגי של ניהול
תהליך קליטה ,וההתייחסות אליו כבונה קהילה (ארכיטקטורה קהילתית) .בין המסרים
העקרים עליהם דיבר ניתאי :הצורך לגבש חזון שיתורגם למטרות ויעדים ,שבאמצעותם
יבנו גם הכלים המשפטיים ,התיכנוניים והקהילתיים .בהמשך היום ערכנו מפגש עמיתים
להצגת צורות ההתמודדות שונות בסוגיות הצמיחה והקליטה ,ופתחנו בצל המצב הביטחוני
המיוחד באזור עוטף עזה ,עם נחום לנדאו שדיבר בשם קיבוץ סעד (קיבוץ מתחדש) ,ועם

ניהול תהליך הקליטה כבונה
קהילה  ,תוך גיבוש חזון
שיתורגם למטרות ויעדים

צביקה בלומשטיין שהציג את התמונה בקיבוץ עלומים (שיתופי) .בהמשך השכלנו בהרצאה
לפיגיורא מרקר בנושא "מודלים שונים להבטחת זכויות החברים הוותיקים כבסיס
מפי רו"ח
לצמיחה דמוגרפית" ,וחתמנו במפגש עם עו"ד מיכי דרורי ,היועץ המשפטי של התנועה
הקיבוצית ,אשר סקר בפנינו את עיקרי הסוגיות העומדות על הפרק בתנועה הקיבוצית
הכללית ,ועידכן אותנו בסוגיות שעל סדר היום מול גורמי הממשל השונים .חברי הפורום
נפרדו משרגא המסיים בימים אלו את תפקידו במילים חמות כגון" :היינו באמצע תהליך,
קצת מדדים וקצת חוששים' .תתקשרי לשרגא' ,אמרו לי המבינים .ואכן – התקשרתי,
והשאר היסטוריה  ...מייעץ עצות טובות ,במקום ובזמן הנכון .עוזר להתוות דרך ,ולפעמים
אף מוציא מן הבוץ" .תודה לשרגא ואיחולי הצלחה למורדי מחליפו.

תתקשרי לשרגא!

מדרשת תורה ועבודה
בשבוע הבא יתקיים המפגש החודשי של "מדרשת תורה ועבודה" ,כחלק מסדרת מפגשי
העשרה למדריכי המדרשה .המפגשים פתוחים לכל צעירי הקיבוץ הדתי ,ולצעירים בכלל.
במסגרת הנושא 'ילקוט יוסף פינת הרב קוק :פסיקה ספרדית ומקומה של יהדות המזרח
בציונות הדתית' נארח הפעם את חכם דוד מנחם ,רב קהילת "משכן יוסף" בירושלים.
מדובר באדם שקולו ייחודי ,מרענן ,יצירתי ונועז .שווה לשמוע! נעסוק במקומה של יהדות
ספרד בתוך הציונות הדתית ,ונקיים דיון על התובנות העולות מן הדברים .המפגש יתקיים
ביום חמישי י"ב כסלו 2..4 ,בירושלים ,בבית תנועת בני עקיבא העולמית ,רח' קינג ג'ורג'
 ,42החל מהשעה ( .0:33מובטח כיבוד קל) .הכניסה חופשית ,אך פעילי המדרשה מבקשים
לאשר הגעה במייל  .midrasha.tora.avoda@gmail.comכאמור – המפגש פתוח וכל מי
שמעוניין בכך מוזמן להגיע ואף להזמין חברים צעירים נוספים .ניתן לעקוב אחר הפעילות
של המדרשה בדף הפייסבוק ולהירשם לקבלת העלון השבועי "תיקון עולם" באתר
האינטרנט של המדרשה .חפשו "מדרשת תורה ועבודה" בפייסבוק ובגוגל.

אדם שקולו ייחודי  ,מרענן
יצירתי ונועז  .שווה לשמוע .
מוזמנים  -צעירים

שבת הארגון
השבת מציינים בסניפי בני עקיבא ברחבי הארץ את שבת הארגון בנושא "יוצרים חברה
אין נושא מתאים מזה לקיבוצינו ,והוא מדובר ונלמד במהלך החודש בכל
צודקת".
יהול
הסניפים .נעמה שורק ,רכזת בנ"ע בקיבוצי הצפון ,מוסרת" :במהלך החודש ,צוותי
ההדרכה בהובלת הקומונריות הרימו את הפעילות בסניפים – החניכים צבעו ,עשו חזרות
ומוראלים ,והתכוננו לקראת אירועי השבת .ביום שלישי זכינו לביקורו של דני הירשברג,
מזכ"ל בנ"ע ,בסניפי הקיבוצים בעמק המעיינות .דני וצוות המחוז שנלווה אליו שמחו
לראות את הפעילות הענפה ,את האווירה הטובה שיש בקיבוצים ,ואת הסניפים הוותיקים
והמתחדשים" .בסניף ניר עציון ,בהובלת הקומונרית שוהם ,הגדילו לעשות ,ובשבת
תולדות התחילו ליישם חברה צודקת כשבחרו ,לכבוד חג הסיגד ,לקיים את המפקד

דני וצוותו שמחו לראות את
הפעילות הענפה ,האווירה
הטובה בקיבוצים

והפעילות הסניפית בכפר הנוער ימין אורד .היה מרגש .נאחל לכולם שבת ארגון
משמעותית ומוצלחת ,ונברך את כל חניכי התנועה ומדריכיה בשנה של הגשמת חברה
המבוססת על צדק ,שותפות ושוויון ,ובמילים אחרות :שנה של חברת תורה ועבודה.
בוגי בא לבקר
אין ביטחון בלי התיישבות ואין התיישבות בלי ביטחון – ביום שישי שעבר ביקר בעלומים
שר הביטחון בוגי יעלון .את התחלת הביקור ייחד השר לניחום אבלים אצל משפחת בביאן,
והתרשם מפועלה ומאישיותה המיוחדת של מרווה ז"ל .לאחר מכן ,נפגש השר עם נציגים
מגרעין צבר וממכינת יונתן .השר התעניין בכל אחד מהנציגים ,איחל להם הצלחה בשירות
ואף הביע תקווה לקליטה מוצלחת בארץ ובקיבוץ לאחר סיום השירות .בנוסף ,שמע על

עד שהנלהב והנועז ביותר
ידע – אין אמצעי לשבור את
כח ישראל בארצו!

פועלה של מכינת יונתן והתרשם מהמספר הגדול של מועמדים הצובאים על פיתחה .המשך
הביקור התקיים במועדון עלומים ,במפגש עם נציגי מליאת המועצה האזורית ונציגי
הישובים .הנציגים הודו לשר על פועלה של מערכת הביטחון בהגנה על האזור ובהתייחסות
המיוחדת לישובים גם לאחר סיום המבצע .לשאלה עד מתי נצטרך להילחם? ציטט השר
את מאמרו של משה בלינסון שפורסם בעיתון 'דבר' לאחר מאורעות תרפ"ט – "עד שהנלהב
ביוֹתר והנוֹעז ּביוֹתר ּבכל מחנוֹת האוֹיבים ּבאשר הם שם ,ידע :אין אמצעי לשּבוֹר את ּכוֹח
יׂשראל ּבארצו" .את הסיור חתם השר בארוחת צהרים בבית הוריו של ראש המועצה
האזורית ,מר תמיר עידאן.
משבי רוח – הדור הבא
מפגש נוסף של צעירי התנועה ( – )44-23השלישי במספר ,יתקיים ביום ראשון הקרוב – ח'
כסלו ( )03...בבארות יצחק .ניתן עדין להצטרף לקבוצה האיכותית והמרשימה שמובילה
יחד מהלך של חיפוש ,לימוד והעמקה בשאלת הרלוונטיות של ערכי תנועת הקיבוץ הדתי
והרצון המשותף להפכה לתנועה חיה ,ובועטת.
\\

שבת שלום
לכל חברי הקיבוץ הדתי
ובהם החברים והחברות העושים את השבת ביפו,

\
שבת ראשונה לשנה זו בסדרת 'שבתות עיון ונופש' התנועתיות.

נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

חיפוש  ,לימוד והעמקה
בשאלת הרלוונטיות של ערכי
תנועת הק יבוץ הדתי

