ב"ה י"ט באייר תשע"ו

שלום לכולם,
מזכ"ל חדש לתנועה
השבוע נבחר באופן רשמי מזכ"ל חדש לתנועה .מדווחת ריבה :לאחר שיאיר ריינמן ,ראש צוות
איתור מזכ"ל ,הציג בפני המזכירות המורחבת את המהלך על פיו התנהל צוות איתור המזכ"ל –
איתור מועמדים פוטנציאלים ובחינת הצעות שהגיעו לשולחנה (בדגש על מהלך אמיתי) ,קיבלה
המזכירות המורחבת פה אחד את המלצתו של הצוות ובחרה באמיתי פורת ,ששימש שבחודשים

פה אחד נבחר אמיתי
פורת למזכ"ל התנועה
איחולי הצלחה !!!

האחרונים כממלא מקום המזכ"ל ,כמזכ"ל קבוע וחדש לתנועה .המזמו"ר הטיל על המזכ"פ
לנסח נוהל מסודר וקבוע לבחירת מזכל לקראת הבחירות הבאות .אמיתי הציג בפני המזמו"ר
מסמך ובו נקודות ראשונות של חזון ואסטרטגיה לתנועה בשנים הקרובות .מסמך זה יעובד
לתכנית מסודרת שתובא לדיון במזמו"ר הבא .המסמך ופרוטוקול וסיכום המזמו"ר הועלו
לאתר הקבה"ד וניתן לעיין בהם .אנו מאחלים לאמיתי הצלחה גדולה למען כולנו וסומכים עליו
שידע לנווט את התנועה למקום משמעותי וטוב – עבור חבריה ,ועבור עם ישראל כולו.
ישיבת מזמו"ר
המזכירות המורחבת התכנסה השבוע גם לעיסוק בנושאים נוספים .בכינוס סוכמו הצעות
החלטה שנשלחו לקיבוצים ,בשדה המעורבות החברתית ובשדה ההתיישבות .בתחום המעורבות
החברתית פגשנו שני ארגונים חשובים :קיבוצניקים עם החברה ואלומה ,מיסודו של הקבה"ד
(כאמור בחזון הארגון :עמותת "אלומה  -למעורבות חברתית ולזהות היהודית" ,הוקמה ע"י תנועת
הקיבוץ הדתי מתוך מחויבת לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .זאת כנגזר

מתפיסת עולמה של התנועה ,הדוגלת ומתנהלת לאור ערכי "תורה ועבודה") .מלבד הסקירה המעניינת
על פעילות הארגונים חיפשנו אפשרויות לחיבור בפעילות התנדבות עבור הקיבוצים וחבריהם.
סוכם שהתנועה תפעל לקידום רכזי התנדבות בכל הקיבוצים (כולל הכשרתם ותחזוקתם),
לקיום של פרויקט חברתי בכל קיבוץ ,ומבנה אירגוני ותקציבי תומך .בתחום ההתיישבות סוכם
לפעול לחיזוק יישובנו וחיזוק האגודה השיתופית (בתוך היישובים שיש בהם הרחבות) ,ולצד זה
לשוב לפעילות חדשה בשדה התיישבות בחיזוק יישוב קיים (שאינו מיישובי התנועה) ובהקמת
יישוב חדש בהתאם לצרכים הלאומיים .גיבוש הצעות מוגדרות בנושא זה יוצג למזמו"ר בעז"ה
עד חנוכה הבא .הצעות לעדכון בפעולת המזמו"ר והרכבה ידונו בעז"ה במפגש הבא.
דובדבן ביער
למהירי החלטה ולספונטניים שביננו ,דובדבן ביער – יומיים של חגיגה חקלאית ביער יתיר ,ימים
חמישי ושישי (מחר ומחרתיים) י"ח-י"ט אייר 26-27.5 ,קטיף דובדבנים ,שוק איכרים ואמנים,
דוכני מזון ,מופעי רחוב ופעילות אתגרית .פרטים נוספים באתר הקיבוץ הדתי.

סוכם לפעול לקידום
מינוי וליווי רכזי
התנדבות בקיבוצים

כתוב על הלוחות
מרכז יעקב הרצוג שבקיבוץ עין צורים מזמין את הציבור הרחב לערב לימוד וחוויה – כתוב על
הלוחות ,לקראת חג שבועות .הערב יתקיים ביום שלישי ,א' בסיון , 7.6 ,ישתתפו בו המשוררת
נוית בר אל ,ד"ר נח חיות ,רחלי פרנקל שפרכר .בסיום הערב יתקיים מופע משותף של המוזיקאי
דוד לביא והעיתונאית גל גבאי .האירוע מומלץ בחום ,ופרטים מדוייקים יותר למי שנרשם –
ניתן באתר הקיבוץ הדתי ובמרכז יעקב הרצוג.
עשור למכינת צהלי
מכינת צהלי ע"ש תמר אריאל ,מייסודה של תנועת הקיבוץ הדתי ,חוגגת עשור .ביום שני הקרוב,
כ"ב באייר ,30.5 ,יתכנסו חניכות ובוגרות ,הורים ומשפחות ,חברי משואות יצחק וחברי צהלי,
לחגוג ,להיזכר בדרך בה עברו מקימיה ,לשמוח בהישגים ולהצדיע לבוגרות המכינה .בתכנית –
הרצאות בסגנון  TEDמפי הרב נהוראי ,רס"ן רויטל טרבלסי ,ארז ניר ,אסף פאסי ,הרב אלי
רייף וד"ר גילי זיוון .בהמשך ,לאחר סיור בתערוכה תתקיים עצרת חגיגית במעמד נשיא המדינה,
ראש המועצה ורבים וטובים ומכובדים שהוזמנו לאירוע .בסיום החגיגות יוצגו סיפורים ,תמונות
ושירים מהווי המכינה ויישמעו דברי הברכה של ראשת צהלי – מיכל נגן .תכנית מפורטת
ואפשרות להרשמה ניתן למצוא באתר הקיבוץ הדתי www.kdati.org.il
על דעת המקום
התאריך כבר נקבע – יום שלישי ,כ"ז תמוז ; 2.8 ,גם מסגרת השעות כבר ידועה –  14:00עד
 ; 21:45ברור שגם המטרה – מפגש מיוחד ,ביוזמת קיבוץ עין הנצי"ב החוגג השנה  70שנה
לקבוצה ,ובשותפות המזכירות הפעילה של תנועת הקיבוץ הדתי' שיעסוק בחיבורים למקום –
ליישוב ,לתנועה ,לעם ישראל .יתכנסו בו כל בעלי התפקידים המובילים ב  23 -קיבוצי ויישובי
התנועה ,לאחר-צהריים משותף ,מלמד ,מתבונן ,חושב וכמובן  -מהנה .התכנית המפורטת

שומרים את היום
יום שלישי ,כ"ז תמוז

2.8.2016
אחר צהרים לבעלי
התפקידים המובילים

בתהליכי גיבוש אחרונים ,אבל את התאריך והשעה אפשר כבר לשריין.
משבי רוח
השבוע ,בסלון ביתם של הזוג עקיבה ויערה לשם מטירת צבי ,התכנסו צעירי קבוצת 'משבי רוח',
לעיון ושיח על ערך השוויון .אמנם לא ערך פופולארי בימים אלה של הפרטות ,אבל מסתבר –
סוגיה מהותית המצריכה עיון ודורשת מחשבה ,ויש אומרים רלוונטית אפילו לשכונה קטנה בלב
תל אביב .שאלנו היכן החופש מקבל את הביטוי הראוי לו – כשאדם הבודד יכול לעשות כל מה
שחפץ ליבו – מרכישת מכונית פורשה ובריכה פרטית ליד הבית ועד מימון חוגים לילדיו (ובו
בזמן יתכן ששכניו החיים בדלת ממול ,לא יכולים להרשות לעצמם אף לא אחד מאלה ואף פחות
מכך) ,או כשהחופש הפרטי של היחיד מצומצם לטובת חופש רחב יותר של שותפיו לחיים על פני
האדמה? ; האם בקיבוץ של פעם ,שחתר לשוויון מלא ,היה מי שטען בקול רם שהשוויון האמיתי
הוא מיצוי השאיפות ,הכישורים והיכולות של כל פרט בחברה? האם זה עמד ועדיין עומד במבחן
המציאות? ; היכן ממצה החבר את החופש להיות מה שהוא – בקיבוץ השיתופי שבו עול הפרנסה
מתחלק בין רבים ועל כן ניתן 'לשאת על הגב' גם אמנים ,סופרים ,תלמידי חכמים שאינם
מפרנסים את עצמם ,או שהאופציות למימוש עצמי הן רק כאשר כל אחד חי לעצמו ,ומשלם על
הבחירות שלו? היה מרתק ,כרגיל .המפגש הבא – הדרומי ,יתקיים ביום שלישי הבא31.5 ,
במשרדי התנועה שבמושב נחלים.
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

ערך השוויון – אמנם
לא פופולארי אך
רלוונטי גם ב פלורנטין

