ב"ה ט"ו באדר א' תשע"ו

שלום לכולם,
ביקור המזכירות הפעילה בטירת צבי
השבוע נפגשנו בטירת צבי ,עם חברי המזכירות ,הנהלות וחברים נוספים .סיירנו (סיור גשום ב"ה!)
בחלק משטחי החקלאות (התמרים ובריכות הדגים) ,שכונת ההרחבה ,הבית הסיעודי "עטרת צבי"
ועוד .פגשנו קיבוץ עם הרבה רוח טובה ,חוסן חברתי וכלכלי ,הנהגה הובלה וניהול ,הסכמות
פנימיות בנושאים החשובים ,צמיחה דמוגרפית מרשימה ומנוהלת היטב (מ  095 -נפש ,ו055 -
ילדים ב ,0559 -לכ 955-נפש ו 065 -ילדים ב ,)!0500 -תכנון אסטרטגי מושכל בתחומים השונים,
יכולת יישום וביצוע ,השקעה בחינוך החברתי ובגיל הרך ,חשיבה ועשייה ערכית בתחומים שונים.
מהחברים שמענו בעיקר על אף אתגרים שונים ,כמה טוב ,ואיך הם מרגישים ברכה בצמיחה של
טירת צבי .פגשנו גם אתגרים כמו :חבר חדש  -מערכת ההחלטות וההסכמים הקשורה בו ,ובעיקר
כיצד "ממריאים" עם המסלול והופכים אותו לאטרקטיבי; מדרג שימושים של חלוקת הרווחים
הנכונה והמתאימה לאתגרי טירת צבי בהמשך הדרך; מערכת החינוך -רמת ושיטת התמיכה
הציבורית וצורת ההפעלה; חידוש תשתיות ומבני ציבור -תכניות ומקורות ; הגיל השלישי (בום)-
היבט של היציאה מעבודה של קבוצה גדולה ומשמעותית ,והצורך בפעילות חברה ופנאי מחודשת
ומותאמת; הבית הסיעודי והמשך הפעלתו בצורה מאוזנת ,תוך ניסיון לגייס שותפים אזוריים
מקיבוצנו האחרים; בית הספר האזורי ועוד .הבענו הערכתנו לנעשה בטירת צבי וסיכמנו ראשי
פרקים להמשך עבודה של מזכירות התנועה עם הנהלת טי"צ בהתייחס לאתגרים השונים.
 07שנה
השנה חברו להם  05שנה לעליית קבוצת "אמונים" לאדמות עמק בית שאן והקמתו של קיבוץ עין
הנצי"ב ;  055שנה להולדת הנצי"ב-הרב נפתלי צבי יהודה ברלין זצ"ל ,ראש ישיבת וולוז'ין ; 05
שנה להקמת מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי בעין הנצי"ב -חלוצת המדרשות לבנות המשלבות
לימודי יהדות עם שירות צבאי משמעותי .שלשה מועדים אלו התקבצו לשנת תשע"ו ומזמנים
חגיגה וציון דרך תנועתי .מדווחת אורית נצר ,מרכזת תרבות וקהילה בעין הנצי"ב :במהלך השנה
נכיר את הנצי"ב ומשנתו החינוכית והתורנית ,את יחסו לראשית הציונות המתחדשת עם 'חובבי
ציון' ואת הקשר של כל אלו לחברי עין הנצי"ב הצעירים והותיקים .נציין באירועים שונים את
שנת ה 05 -לקיבוץ שהפך והופך לקהילה מגוונת ,עם חברים ותושבים שרבים מהם לא מכירים את
תולדות הקיבוץ והתפתחותו ,והתקיימו ועד יתקיימו אירועים לציון  05שנה למדרשת הבנות
שהחיבור שלה עם הקיבוץ הוא אחד ממאפייניה החשובים .בין התכניות  -לימוד משנת הנצי"ב
בדרכים שונות ,יום עיון ,מפגשי לימוד ואירועים מרכזיים – למדרשה (חוה"מ פסח) ולקיבוץ (ל"ג
בעומר) במעמד אורחים רבים וחשובים .קיבוץ עין הנצי"ב ומדרשת עין הנצי"ב מזמינים את ציבור
חברי ותושבי הקיבוצים להצטרף לחגיגה ולקחת חלק באירועים השונים .פרסומים מפורטים
בהמשך...

רוח טובה  ,חוסן
חברתי וכלכלי ,
הנהגה  ,הובלה וניהול

כנס התאחדות הארגונים הכלכליים
השבוע השתתף שרגא וילק (רכז אגף המשק) בכנס השנתי של התאחדות הארגונים הכלכליים.
הכנס הוא מוסד ותיק ומכובד שמקום של קבע שמור לו בסדר היום השנתי העמוס של מנהלי
הארגונים .על הכנס מדווח מיכה אמיר מנכ"ל מישקי ד"ן (בארות יצחק לשעבר) :הכנס הוא
הזדמנות להגביה את המבט אל רומו של עולם .התכנים ,הן הממוסדים והן הספונטאניים,
יוחדו בעיקר לשיתופי פעולה ולאיגום כוחות בין המוסדות וההתארגנויות ולהידוק קשרים
בינאישיים .השנה התארח הכנס בגליל העליון וכך נוספה גם הזדמנות להתוודע אל חבל הארץ
הזה .מקסים לראות את הגליל פורח ,רחוץ היטב אחרי הגשם .לראות מקרוב תעשייה
מתקדמת ומשגשגת ,שילובים מוצלחים ביותר של הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם עם
רצפת ייצור יעילה .חקלאות שמנצלת היטב את היתרונות ומתגברת על החסרונות תוך שימוש
בפיתוחים מקומיים של מו"פ צעיר ונמרץ .פיתוח מואץ של תשתיות מכל הסוגים .תכנית הערב
הוקדשה לסיקור  055שנות התישבות יהודית באזור בכלל ולתקופת "השומר" בפרט .החלק
המנצח של הכנס היה סיור רייזרים בבוץ הגלילי ,לאורך תוואי לא מוכר ,מעינות קסומים,
פינות חמד מוסתרות ,עמק ירוק מוקף הרים ,העטופים בסיפורים מן ההיסטוריה של המדינה

להגביה מבט את רומו
של עולם ולהתוודע
לחבל ארץ מקסים

לפני ואחרי הקמתה .ראינו את ושמענו על ממשק המים  -משק מים סגור  -הייחודי לאזור ועל
נקודת המבט החקלאית של פרויקט החולה .חוויה מיוחדת במינה .הצלחה שאבות רבים לה
ובראשם יאיר רינמן (לביא) ,יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים .יישר כח!
חינוך
השבוע התקיימה פגישת עבודה עם עילם בר לב מאגף חינוך ומשימות בתק"צ .מטרת הפגישה
היתה הכרות עם פרוייקט "כזה ראה וחדש" המתקיים בתק"צ בהובלת קרן "אבי חי" וחשיבה
על שיתוף פעולה עם תנועתנו בפרוייקט זה .הפרוייקט נוגע בשלושה תחומים :קבלת שבת ,שנת
מצוות וחגים .תוכנית זו הנה תכנית רב שנתית צומחת ,המקדמת את העיסוק בתכנים יהודיים

הפחת רוח
חיים
מחודשת
בזהות
היהודית

שיותאמו לדרך החיים הקיבוצית .מטרת התכנית :הפחת רוח חיים מחודשת בזהות היהודית
הייחודית שהתפתחה בקיבוצים לאורך השנים והתאמתה לזמננו תוך העמקת תחושת השייכות
למעגלי הקהילה המקומית ,התנועה הקיבוצית ומדינת ישראל .אך טבעי הוא שנשתף פעולה
יחד עם חברנו בתק"צ בתוכנית זו.
משבי רוח
לפני כשבוע התקיים המפגש השלישי לשנה זאת של קבוצות 'משבי רוח' – צעירי התנועה
שבחרו לעסוק במשנתה של התנועה ,ללמוד לדון ולהשיב בהם רוח חדשה .הפעם חברו להם
יחדיו הצעירים הצפוניים יחד עם הדרומיים למפגש משותף במשרדי התנועה .במפגש האיחוד
המרגש נורתה יריית הפתיחה ומאז ועד השעות האחרונות מסתבר שהמשתתפים בהנחייתה של
לימור ספראי ,בחרו לחרוג מגבולות המפגשים והתחילו להניע את הגלגלים ליצירה משותפת -
לא רק לימוד ובירור משמעותיים ומפרים אלא עשייה של ממש .מדווחת לימור ספראי מרכזת
נוער ודור צעיר בתנועה :בימים אלה אנו מבררים יחד בדיונים על גבי המייל את הדרך בה אנו
מעוניינים לפעול ,להשפיע ,ליצור בתנועה ומחוצה לה .בחרנו להתחיל בבירור סוגיית מנהגי
האבלות בספירת העומר ,סוגייה המטרידה לא מעט מאיתנו ,ואנו דנים בהם בהיבטים שונים
בתקווה ליצור מסמך והצעות אופרטיביות בתחומי השיח והתרבות ,ואולי אף בתחומי ההלכה.
מה יהיו כיווני הפעולה? כיצד היא תשפיע על ההתנהלות בקיבוצים בפרט ,ואולי גם בציונות
הדתיות ,ימים יגידו .מה שברור הוא שהרוח אכן נושבת .ואם כל זה נשמע לכם מעניין ,ואם
אתם צעירים שהתנועה ודרכה חשובים להם ,ואם יש לכם עניין להתחבר ויחד איתנו לרכב על
משב הרוח – מוזמנים להצטרף.

לא רק לימוד אלא
עשייה של ממש  .כיצד
תשפיע? ימים יגידו ...

בטחון
מחלקת בטחון של תנועת הקיבוץ הדתי עברה לידיו של יצחק קרליבך ,מרכז החינוך והבטחון
התנועתי החדש .יצחק מדווח :השבוע קיימנו אבישי טבת ואנוכי סיור ומפגשי עבודה בבסיס
הבקו"ם .מטרת הסיור היתה רענון קשרי העבודה עם הגורמים השונים המטפלים בכל נושא
הגיוס לצה"ל לבנים ולבנות .קשרי עבודה אלה יוכלו לסייע לנו בהמשך הדרך בעת הצורך .זו
הזדמנות להזכיר שאנו מזמינים את מי שנזקק לסיוע בתחום הגיוס לצה"ל ,שרות לאומי  ,שנת
שרות ,השרות הצבאי בכלל וכד' לפנות אלינו ואנו נעשה מאמץ לסייע.
סמינר ט'

רענון קשרי עבודה עם
הגורמים המטפלים בכל
נושא הגיוס לצה " ל

בשעטו"מ הסתיים סבב סמינרי החורף לשנת תשע"ו של הקיבוץ הדתי .מדווחת לימור ספראי,
רכזת נוער וצעירים :בחמשוש האחרון קיימנו את הסמינר לכיתות ט' בהרגשה טובה של
הצלחה והנאה מהאווירה החברתית ,הדתית והרעיונית .במהלך הסמינר נפגשנו המשתתפים
עם ערך השלום במעגלים שונים .בחנו את המתח שבין אמת לשלום בתוך המשפחה ,בין עדות
ומגזרים ,בתוך עמנו וגם עם שכנינו .פגשו אנשים שפועלים בצורות שונות סביב הנושא:
הרבנית הדסה פרומן ,אנטואן ועלי אבו עוואד ממרכז "שורשים-ג'ודור" הפועל בצומת הגוש
לדו-קיום ושלום בין פלשתינים ויהודים החיים יחד בגוש עציון .עם מפקדים וחיילים במחסום
בית"ר שסיפרו על האתגרים והדילמות איתם הם מתמודדים יום יום ,על הקשיים מחד ,ועל
הסיפוק ותחושת המשמעות מאידך -בשמירה על חיי כולנו .עם נועם ארנון ,דובר היישוב
היהודי בחברון ,שסיפר על חיי הקהילה היהודית בחברון ,על היחסים עם הערבים ,על החזון
שלו לאופן בו אולי ניתן לפתור את הסכסוך ובכל זאת לקיים חיים משותפים .עם רבקי
ישראלי ,חברת מגדל עז ,מנהלת אולפנת נווה חנה ,לשיחה על יוזמה חינוכית מעניינת של
מפגשים בין אנשי חינוך יהודים ומוסלמים  -דתיים דווקא -ועל הניסיון לבנות גשר למרות
הקשיים .בשבת הלכנו לחזק את המניין בבית הכנסת ב"גבעת עוז וגאו"ן" שהוקם לזכר שלושת
הנערים ופגשנו את צבי ויהודית קצובר ("נשים בירוק") לשיחה מרתקת על המקום ,על
האתגרים ועל החזון לעתיד הארץ ותפיסת הציונות שלהם .מכיוון שזהו נושא לא פשוט ישנם
חניכים שחוו קושי (מניחה שגם חלק מהקוראים) ,אולם אנו פעלנו מתוך אמונה חזקה שלמרות
הקושי ,דווקא בימים אלה ,יש לברר בצורה מעמיקה וכנה את יחסנו לערך השלום ולא לזנוח
אותו .עלינו להמשיך לחלום ,ואף לפעול למען הטמעת הערך הזה בליבותינו ובסל הערכים
שלנו ,כערך דתי ראשון במעלה ,בכל מעגל שהוא ,גם כשזה נראה בלתי אפשרי או בלתי מושג.
זוהי גם הזדמנות עבור הנוער לשוחח בצורה מורכבת ,להבין כי ישנן דרכים ודעות שונות,
ולהצליח להקשיב להן .לנהל דיאלוג מכובד שלא פוסל בני אדם בשל דעותיהם ,ואף להרוויח
חיזוק ובירור אישי עמוק דרך המפגש עם האחר .פגשנו בסמינר דעות מורכבות .תושבי גוש
עציון שפגשנו כולם מאמינים בקשר בין עם ישראל לארץ ישראל ,ובכל זאת הביעו עמדות
ייחודיות ופחות נשמעות .זו הייתה דרך להבין כי המציאות מורכבת ,והבחירה להגדיר עצמי
כ"ימני" אינה מחייבת חוסר הקשבה/קבלה/שיח/חמלה כלפי האחר ,והגדרה של "שמאלני" –
אינה מחייבת בחוסר אמונה או אהבה לעמי או לארצי .נהפוך הוא  -עלינו לחבר בין הערכים
הללו .ולוואי שנזכה להיות מתלמידיו של אהרון.
שבת שלום
אמיתי פורת
וחברי המזכירות הפעילה

ה זדמנות לשוחח בצורה
מורכבת  ,להצליח
להקשיב לדעות שונות

