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שלום לכולם,
משבי רוח
במרכז המפגש שהתקיים השבוע במשרדי הקבה"ד שבנחלים עמדה שאלת "דתיותו של הקיבוץ הדתי".
הכוונה – להרחיב כמותית
שפתח בשאלה :מי היא
אליהו),
אדמון (שדה
כ 15 -צעירים התכנסו לדיון בהנחייתו של ד"ר מיכאל בן
ולשפר
המתנדבים
את -מס'
מגוונות ,והן כללו את כל
בסבב היו
הדמות שמהווה עבורך דמות של מנהיג רוחני? התשובות שנאספו
התכנית
איכותית את
המרחב מהרמב"ם ועד אמא תרזה .על בסיס מאמרים של הוגי דיעות מהתנועה ומהקרובים אליה

"דתיותו של הקיבוץ הדתי"

הצטיירו מאפייני הדתיות של רובנו :רציונליות ,רצף בין התורה לחיים ,אוטונומיה ,שוויון ,יכולת
לשאול ולחשוב ,הפנמת ערכי המודרנה ,ועוד .השיחה העמיקה תוך לימוד טקסטים בקבוצות ולאחריו
דיון סוער אל תוך הלילה .הנושא ארוך ,חשוב ורב היבטים ,ולכן החלטנו לקיים מפגש נוסף ולהמשיך
את העיסוק באותו נושא .להתראות במפגש הבא.

טורניר כדורסל באסרו-חג
הפעם התארחנו ב"ספורטק – רחובות" .ידענו מראש שיהיה חם מאד ,אך הציפיות וההתרגשות של
הנוער הביאו אותנו להחלטה לקיים את האירוע תוך הקפדה על שתיית מים ומנוחה תחת צל בין משחק
למשחק .לצערנו ,נאלצנו להעביר להשגחה רפואית שניים מהמתחרים ,ולשמחתנו הם כבר שבו לביתם
ובתקווה שגם לאיתנם .לטורניר הגיעו למעלה מ 400 -נערות ונערים מ 12 -קיבוצים ,המשחקים היו
מותחים ומלאי אקשן .והמנצחים :בחטיבה בנות זכו קיבוץ עלומים ,בחטיבה בנים זכו קיבוץ לביא,
בתיכון בנים זכו קבוצת יבנה( .בתיכון בנות לא התקיים משחק מכריע) .על התנהגות ראויה
 26נציגים מ 17
מועקרטיבים קרים ומתוקים .תודה
לש עם
באוהיום
קיבוציםאת
(ספורטיבית ,דתית וערכית) זכו קיבוץ עין צורים .סיימנו
הטורניר .תודה גם לכל השופטים
המקצועי
שלעל
המצויןוגם
האיומים
גדולה לעמית פורשר (שלוחות) היזם והמנהל על
היוזמות היפות
להצלחת היום .תתחילו להתאמן לקראת
המסורים שעבדו קשה ,ולמדריכים המעולים שתרמו רבות
הטורניר הבא! להתראות במפעלי הקיץ!

הגיעו למעלה מ 400 -נערות
ונערים מ 12 -קיבוצים,
משחקים מותחים ומלאי אקשן

יש ממשלה בירושלים
למעלה מחצי שנה עברה מאז שראש הממשלה הודיע על הליכה לבחירות ועד שהשרים החדשים נכנסו
ללשכותיהם ,ולכל אורך הזמן הזה התקשינו בקידום נושאים בוערים שעל סדר היום ,ולא התקבלו
החלטות לטווח ארוך .השבוע התחלנו בפגישות מקצועיות ופוליטיות ,ואנו מלאי ציפיות ותקוות
מחברותנו בקואליציה .בפגישה עם אורי אריאל ,שר החקלאות ופיתוח הכפר ,העלה נחמיה רפל שורה
ארוכה של נקודות ,שהראשונה והמרכזית שבהן היא :שנת השמיטה .דיברנו על הרכבת ועדת שמיטה
ממלכתית חדשה ,קרן לשנת שבתון של החקלאים ,קידום רעיונות ליישום חלקי של שמיטת כספים,
תקצוב מחקרים לעיבוד שדות ומטעים בשמיטה ,כנסים ואירועים לסיכום שנת השמיטה ועוד .בהמשך
השיחה התייחסנו למכלול נושאים בתחום החקלאות ופיתוח הכפר ,מקידום חוקים שבצנרת החקיקה
ועד הקמת יישובים חדשים .לקראת סיום הפגישה עברנו לפוליטיקה ,מהמאמץ הדרוש כדי לשמור על
הישגי הקדנציה הקודמת במשרד לשירותי דת ועד להערכות החדשה של "הבית היהודי".

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

שיחה התייחסה לשמיטה
ולמכלול נושאים בתחום
החקלאות ופיתוח הכפר

