ב"ה י"ב כסלו ,תשע"ה
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
ביקור במירב
במסגרת הסבב בין קיבוצי התנועה ,ביקרו חברי המזכירות הפעילה בשבוע שעבר בקיבוץ
מירב .המזכירות הקדימה את בואה אל ההר ,עלתה לקיים את ישיבתה השבועית (בפעם
הראשונה בהיסטוריה) בישיבת מעלה גלבוע ,וזכתה בברכתו של הרב יהודה גלעד בפתח
ישיבתה ,ובאירוח חם ולבבי של מוטי תורן ,רותי גנגר ורעיה אריאל – אנשי הצוות של
הישיבה .הביקור בקיבוץ מירב נפתח בסיור רגלי בשעה של הפוגה מן הגשמים ,באוויר פסגות
ובנוף עוצר נשימה ,באזור בתי הילדים ובשכונה הקיבוצית ,ובשיחה ממושכת עם אלעד בלוך,
ממקימי "בית בגלבוע" – בית לנשים בעלות צרכים מיוחדים .בחדר הישיבות הוצגו בפני
המזכ"פ המפות והשרטוטים של מירב ,והוצגה תכנית "מירב  ."0202לאחר תפילת מנחה,
התקיים – במבנה ששימש בשעתו כחדר האוכל של הקיבוץ – דיון רב משתתפים ,שנפתח
בסקירה משקית-כלכלית ,והמשיך בסוגיות חינוכיות וחברתיות ואף ביחסי הגומלין קיבוץ

התנהלות מקצועית של
שדרת ההנהגה ורוח
ייחודית של הקהילה

מירב – תנועת הקיבוץ הדתי .היה בהחלט מרשים לפגוש ולהיווכח בהתנהלות המקצועית
לפי
והייחודית של שדרת ההנהגה בקיבוץ מירב ,וברוח הייחודית של הקהילה – רוח של עשייה
חברתית ומעורבות .תודה גדולה לכל מי שנתן ידו באירוח החם והלבבי.
צמיחה דמוגרפית
בשבוע שעבר נכתב עלינו בעיתון" :תנועת הקיבוץ הדתי רושמת שיא היסטורי של  20אלף
נפשות בכ 0222 -בתי אב ,וזאת בעקבות גידול של  22%באוכלוסייה בשלוש השנים
האחרונות ,בעיקר הודות להצטרפות של חברים ותושבים חדשים .קליטת החברים החדשים
מקיפה את כל יישובי התנועה ,כולל סעד ועלומים שב"עוטף עזה" .משפחות עירוניות לא
נרתעו מהמצב הביטחוני ,וגם לאחר מבצע "צוק איתן" הגיעו לתהליך קליטה בקיבוצים
הדרומיים .בין הקיבוצים בולט במיוחד בית רימון שבגליל התחתון ,הנמצא במהלך דרמטי
של הכפלת האוכלוסייה ,הן הקיבוצית והן בהרחבה הקהילתית .התנועה הציבה כיעד
הרחבה של  22%נוספים בשנים הקרובות" .במטרה להבטיח שתהליך הקליטה יעשה בדרך
נכונה ויהיה מנוף לחיזוק החוסן הקהילתי ,ערכנו בבארות יצחק כנס של  02מזכירים ,מנהלי
קהילה ואחראי צמיחה דמוגרפית ,בו הוצגו ההיבטים הסוציולוגים של התרחבות הקהילה,
דרכי בניית חזון ,מטרות ויעדים ,והוצגו כלים ליישומם .כמו-כן עסק הכנס בהבטחת זכויות
החברים הוותיקים והתפתחויות בהחלטות רשות מקרקעי ישראל ביחס לבנייה בקיבוצים.
מנהל המחלקה לצמיחה דמוגרפית ,שרגא וילק ,ציין שההצלחה של הקליטה בישובים
בולטת במיוחד על רקע הקשיים הרבים של רשות מקרקעי ישראל וגופים אחרים" .אחרת
יכולנו לקלוט מאות בתי אב נוספים .לאחרונה יש קולות חיוביים של ראשי הרשות ,אך
לצערנו הדברים עדיין ברמת ההצהרות ואנו מקווים שיעברו גם לשלב של סיוע פעיל של
הפקידות".

המטרה -להבטיח שתהליך
הקליטה יהיה מנוף לחיזוק
החוסן הקהילתי

מדרשה ומכינה
ביקרו מזכ"ל התנועה נחמיה רפל ורכז מחלקת הבטחון זיו כרמל ב"מכינת עצם"
השבועיהול
בישוב נווה ובמדרשת "באר ירוחם" ,ופגשו את בני ובנות הקיבוץ הדתי הלומדים בהם.
בגינת המדרשה בירוחם ,כאשר שמש חורפית מביאה חום נעים ,שמענו על לימוד משמעותי
ועל עשייה חברתית קהילתית .תמי (רביצקי) ביטון ,ראשת המדרשה ,הרחיבה על ייחודו של
המקום ,וכל אחת מתלמידות המדרשה תיארה את הדרך שעברה עד שבחרה דווקא
במדרשה הזו ,וסיפרה על היופי של קהילת ירוחם אותו היא פוגשת במקום התנדבותה.
נחמיה וזיו התרגשו לשמוע על השילוב היפה של תורה ועבודה ,ומהעובדה שחלק מהבנות
חוזרות לירוחם לשרות צבאי כמורות חיילות ,ומשתלבות בגרעין הציוני-דתי המתפתח

תקוותנו שהצמיחה האיש ית
תתורגם בבוא העת ליכולת
השפעה בתוך הקהילות

בעיר .לבנות ישנה תחושה של צמיחה אישית ,למידה משמעותית ומעורבות בקהילה ,והכל
ביחד יוצר תמהיל נכון ומתאים לרוח הקיבוץ הדתי.
במכינת עצם נפגשו נחמיה וזיו עם חבורה מכובדת של בני הקיבוץ הדתי ,חלקם כבר שנה ב'
במקום ,ושמחו לפגוש את אחד הבוגרים ,קצין בחופשה ,שהקדיש ימים אחדים מחופשתו
ללימוד תורה במכינה בה צמח .הלימוד האינטנסיבי ,הנעשה מתוך בחירה שלמה של
הבנים ,מוביל אותם להעמקה מחשבתית ,ולהבשלת תהליכים פנימיים שכנראה אינם
יכולים להתרחש בבית הספר .בשיחה שהתפתחה הושמעה תקוותנו ורצוננו שהצמיחה
האישית תתורגם בבוא העת לחזרה הביתה ,לקיבוץ ,עם היכולת להשפיע בתוך הקהילות
שלנו על האווירה והרצון ללימוד תורה .היכולת של התנועה לשמור על קשר עם כל אחד
ואחת בשנת י"ג מחייבת אותנו להרחיק נדוד עד קצווי ארץ ,ואנו עושים זאת בשמחה
ובתחושה שהבנים והבנות עושים תהליכים משמעותיים מאוד לפני הפרק הצבאי המחכה
להם בהמשך הדרך.
קול קורא – למתנדבים בעם
משה פלד ,חבר קיבוץ בית השיטה ,ח"כ מטעם תנועת "צומת" וסגן שר החינוך לשעבר,
אל"מ ומפקד חטיבת שריון בעבר ,ממשיך בגיל  96להתנדב כנהג מוביל טנקים .לאחר
כחודש וחצי של שירות צבאי סביב "צוק איתן" ,פונה משה פלד אל חבריו בקיבוצים בלשון
זו :בעקבות מבצע "צוק איתן" ונוכח הצורך הגדול והדחוף בהחזרת כוחות צה"ל לכשרות,
אנו מחדשים את מיזם עבודת המתנדבים במחנות צה"ל .עבודת המתנדבים תתבצע
במחנות ,בסדנאות ,במרכזי הטיפולים והאחזקה ,ובכל מקום בו קיים צורך דחוף בעבודת
מתנדבים .מדובר על התנדבות קבועה של יום או יומיים בשבוע (מי שיוכל וירצה יותר,
יעבוד ככל שיוכל) .המיזם בנוי על העקרונות הבאים :הסעות מסודרות בבוקר אל מחנות
צה"ל ובחזרה הביתה אחה"צ; ביטוח מסודר מטעם צה"ל; ארוחת צהריים מסודרת
במחנות בהם עובדים המתנדבים; בגדי עבודה צבאיים; ליווי צמוד של קצין/נגד מהמחנה
\\

בו מתקיימת העבודה; הכנה מוקפדת ומסודרת מראש של "עמדות העבודה" ,כך שלא יהיה
"בזבוז זמן" .כל מי שמרגיש שנושא ההתנדבות והסיוע לצה"ל "בוער בעצמותיו" ,כל מי
שמעוניין לעבוד יחדיו עם החיילים הסדירים ואנשי הקבע ,כל מי שמוכן לתת כתף ,לצאת
ליום או יומיים בשבוע מהבית ולהצטרף למיזם החשוב הזה ,יתקשר אל משה פלד –
\
 2424005550או במייל –  . mpeled45@gmail.comעלו והצליחו ,ויהי ה' עמכם!

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

משה פלד :מחדשים את
מיזם עבודת המתנדבים
במחנות צה "ל

