בס"ד

שלום לכולם,

מזמו"ר בבית רימון
המזכירות המורחבת נפגשה השבוע בקיבוץ בית רימון ושמעה סקירה רחבה על תנופת
הפיתוח של הישוב ועל המגמה לקליטת משפחות חדשות ַלחברוּת ַבּקיבוץ.
לאחר שאושרה המשך כהונתו של נחמיה רפל כמזכ"ל לשנתיים נוספות עלה לדיון ,ואף
אושר ,המעבר של עדי שגיא ועימו תכנית יג"ל לעבודה משותפת של מזכירות בני עקיבא
ומזכירות הקיבוץ הדתי )!( אך התעוררה מחלוקות בנושא עתידה של מחלקת הבטחון.
נושא גיבוש תוכנית העבודה של מחלקת הביטחון לאחר יציאת יג"ל מהמחלקה הוחזר
לדיון במזכירות הפעילה .בהמשך הישיבה נמסרה הודעה על סיום הקדנציה של מיכל
אחיטוב כמרכזת מחלקת החינוך ,ועל פעילות המזכ"פ וצוות משאבי אנוש לאיתור
מועמדים מתאימים להחלפתה .בסיומה של הישיבה נמסר מידע על צעדיה הראשונים של
'מדרשת תורה ועבודה' ,בהובלתו של עומרי עמירם )לביא( .תודה לאנשי קיבוץ בית רימון
על האירוח הנהדר ואיחולי הצלחה והמשך ההתפתחות!

האי – רוח הנהדר...

קורס גישור
תנועת הקיבוץ הדתי חותרת להעצמת חברי התנועה ולבניית עתודה ניהולית בעלת כלים
מקצועיים לעבודה .מתוך מגמה זו נפתח בקבוצת יבנה קורס גישור ,זו השנה השנייה
ברציפות .לשמחתנו  27חברי התנועה מ 14 -קיבוצים משתתפים בקורס ,בניצוחו של
מיודענו נתאי מלמד .בשנים האחרונות הולך ותופס הגישור מקום מרכזי בחברה
הישראלית כהליך ליישוב סכסוכים ,מתוך מטרה לאפשר לצדדים לפתור את הסכסוך
בהסכמה ובדרך המשלבת מספר רב של יתרונות כמו מהירות ,גמישות ,חסכון בכסף
ויעילות .הגישור מציב זווית הסתכלות חברתית ייחודית על האופן הנכון ליישוב מחלוקות
באמצעות הידברות וגישה משתפת.

 27חברים מ 14קיבוצים

פגישת רכזי תרבות
 11רכזי תרבות של התנועה נפגשו השבוע במרכז תרבות ורוח "המקום" שבתל אביב ,בו
מתקיים מגוון רחב של פעילויות ואירועים שמטרתם לעודד שינוי חברתי-ערכי והתחדשות
תרבותית יהודית-ישראלית .במהלך הישיבה התקיים דיון על תוכנית אירועי התרבות,
בהיבט התנועתי ,והתקבלה הסכמה על הצורך בהעברת מידע ובחיזוק הקשר בין הרכזים
דרך מפגשים משמעותיים על בסיס קבוע .כמו כן הוצגו פעילויות תנועתיות שונות ,כגון
"קפה תנועה" ,ביקורים בקיבוצים המתוכננות לתקופה הקרובה ,והוסכם על המשך קיומן
של תוכניות 'קפה תנועה' .בסיום הפגישה התקבל דיווח על התוכנית לקיים בקיבוץ לביא
בחודש אלול תשע"א את 'כנס המטה השיתופי' .נראה שהמפגש תרם לחיזוק וגיבוש רכזי
התרבות.

ההחלטה  -חיזוק הקשר

מסע בין-דורי לפולין – הקיבוץ הדתי
בעקבות ההצלחה והביקוש ,אנחנו מארגנים מסע נוסף לפולין של חברי הקיבוץ הדתי
ובניו ולמתעניינים נוספים .המסע יתקיים בעז"ה בתשעת הימים )סוף יולי – תחילת
אוגוסט( ,בהדרכתה של נילי בן-ארי )טירת צבי( ,ובארגונו של יהודה חן )עין צורים(,
והוא ישלב ביקור במקומות בהם "נולד" הקיבוץ הדתי וסיור באתרים מרכזיים
הקשורים ליהדות פולין ולתקופת השואה .פרטים נוספים יתפרסמו על לוחות המודעות
בקיבוצים ובעיתון 'עמודים' .ההרשמה דרך משרדי הקיבוץ הדתי:

בעקבות ההצלחה והביקוש

טל ; 03-6072700 :פקסmazkira2@kdati.org.il ; 03-6957039 :

רעיון "חדש"
"יש לי רעיון מבריק ,ואני מתפלא שלא חשבו עליו לפני :הקמת ישוב דתי ,שבו הכול
יתנהל על פי התורה ,למען דעת שדבר ד' מקיף את כל החיים ,לא רק של הפרט  "...כך
פונה איש צעיר לרב אבינר באחד

מעלוני 'באהבה ובאמונה' של מכון

מאיר ,והרב אבינר משיב לו " -רעיון מעולה העלית ,לכן בוודאי תשמח לדעת,
שכבר חשבו עליו לפניך וגם הגשימוהו לפניך וזהו הקיבוץ הדתי .זו בדיוק מגמתו –
קידוש כל תחומי החיים וכל מערכות החיים על פי התורה .כמובן ,לא הכל מושלם שם,
אך גם לא אצלך וגם לא אצלי .אלא שזו המטרה ,זו השאיפה וזה המאמץ עד כמה
שאפשר .הערכים הגדולים שמנחים את הקיבוץ הדתי אינם נובעים מתרבות המערב,

רעיון
מעולה!

ולא מקודקס חמורבי ולא מהבהגבדגיטה – אלא מתורתנו הקדושה ) ."...מתוך גליון
' 815באהבה ובאמונה' ,בהוצאת מכון מאיר .לקריאת הדף במלואו ניתן להגיע דרך
הקישור המופיע בתחתית הדף או בכניסה לאתר הקיבוץ הדתי.( www.kdati.org.il -
מערכת אתר האינטרנט
השבוע התקיימה ישיבתה הראשונה של מערכת אתר האינטרנט של תנועת הקיבוץ
הדתי .בישיבה דנו חברי המערכת במטרות האתר ,ובדרכים לקישור החברים אליו ,וכמו
כן נדונו נושאים של מבנה האתר והתכנים הראויים להיכלל בו .בישיבה הוחלט בין
השאר על יצירת קשר עם עורכי העלונים ומנהלי האתרים על מנת ליצור אפיק דו-כיווני
להעברת מידע ,וכן הוחלט לאפשר לחומר פרסומי שיש בו מן הערכים של התנועה
להיכנס לאתר ,אך לחומרים פרסומים אחרים – לא .איחולי המשך עבודה פורייה
לג'רמי מייזל ולמערכת הטרייה.

http://www.kdati.org.il

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

