בס"ד

שלום לכולם,

-

ח"י ישובים חברים בתנועת הקיבוץ הדתי
באספת החברים בניר עציון התקבלה פה אחד הצעת מוסדות הישוב להצטרף לתנועת
הקיבוץ הדתי כחברים מלאים .קדמו להחלטה מפגשים בין חברי המזכירות הפעילה של
הקיבוץ הדתי וחברי המזכירות של ניר עציון ובהם הוצגו המחלקות השונות בתנועה
ופעילותן ,נשאלו שאלות ונעשו ברורים לקראת ההחלטה .רוב הדוברים במפגש המזכירות
ואחר כך גם באסיפה ,תמכו ברעיון ומצאו בו יתרונות רבים – כלכליים וערכיים כאחת .בעת
ההצבעה יצאו חברי המזכירות הפעילה מהאולם אך נתבקשו לחזור לאחר דקות אחדות,
כשההצבעה הסתיימה .ההתרגשות היתה גדולה ,ותחושה חזקה של סגירת מעגל ניכרה
באולם .בתום הערב ,בתחושה של השתתפות ברגע היסטורי מכונן ,הצטופפו המשתתפים

רגע היסטורי מכונן

לתמונה משותפת שתנציח את הרגע.
סדנא לפיתוח קשרי חוץ וגיוס כספים
כ 15 -נציגי קיבוצים ומוסדות התנועה – מנהלות ומנהלי קהילה ,מגייסי כספים ומנהלי
עמותות ,התקבצו ב"בית צוותא" בבארות יצחק ,למפגש עם חנן זיידרמן ,יליד שלוחות,
שהתמחה בגיוס כספים למטרות מגוונות .נושא המפגש :מערך קשרי החוץ וגיוס כספים
בתנועה ובישוביה .במפגש נבדקה השאלה האם וכיצד בונים ומפעילים במזכירות התנועה,
בקיבוציה ובמוסדותיה ,מערך מקצועי של קשרי חוץ וגיוס תורמים ,שיבסס מקצועית את
הפעילות הענפה בתחום זה ,ויבנה שותפויות עם קהלים חדשים אליהם ניתן להגיע.
המשתתפים יצאו מהמפגש בתחושה טובה ,ובתקווה שיקויים בנו הפסוק ַ " -הזּ ְֹר ִעים ְבּ ִד ְמ ָעה
– ְבּ ִרנָּה יִ ְקצֹרוּ".
.

התקווה – "...ברינה יקצורו"

סיום קורס גישור
מחזור שני של קורס גישור של הקיבוץ הדתי הסתיים לאחרונה באווירה חגיגית ומשפחתית.
בקורס השתתפו  27חברי התנועה מ 14 -קיבוצים שונים )מלביא ועד עלומים כולל הגוש(.
המפגש בין החברים ,התכנים של הקורס ומיקום המפגשים ,אפשרו למשתתפים התקדמות
מקצועית וחוויה חברתית ייחודית ,והמשובים הטובים היו בהתאם .קורס הגישור הונחה
ע"י ניתאי מלמד )ראיון עם נתאי יתפרסם ב'עמודים' הקרוב( בצורה ייחודית ,המשלבת
הרצאות ,מעט פסיכודרמה וסימולציות מלמדות .בתום הקורס חולקה לכל המשתתפים
תעודת "קורס להכשרת מגשרים" של  60שעות בסיסיות מטעם מכון פתרונות והקיבוץ
הדתי .אגף חברה רואה בקיום הקורסים השונים המתקיימים במסגרת תנועתית מתן
הזדמנות לקיבוצים לקדם בתוכם חברים/ות בכיוון הכשרתה של עתודה ניהולית
ומנהיגותית.

המטרה  -עתודה ניהולית
ומנהיגותית

דף חדש באתר הקבה"ד – קליטה
ביוזמתו של שרגא וילק )משואות יצחק ,המחלקה לצמיחה דמוגראפית( וג'רמי מיזל
)עלומים מנהל אתר הקיבוץ הדתי( ,נוסף באתר דף חדש אשר מקשר את המתעניין ישירות
למידע בנושאי קליטה וצמיחה דמוגרפית בכל קיבוץ וקיבוץ.
הדף מרכז במקום אחד את כל המידע הרלוואנטי שיש לכל קיבוץ בנושא קליטה ,ומשלב
מידע כתוב ,תמונות ורשימת אנשי קשר .ריכוז המידע בדף אחד ,נוח וזמין ,מאפשר לגולש
להתרשם בצורה פשוטה וידידותית מהמידע ,ו"לבקר" במקביל בכל אתרי הקליטה
בקיבוצים .ניתן להגיע לדף ישירות מהדף הראשי של אתר קיבוץ הדתי ,או דרך המחלקה
לצמיחה דמוגרפית .קיבוצים שעדיין לא השלימו  /עידכנו את כל המידע בנושא מוזמנים
לעשות זאת בהקדם.

מקום אחד  -כל המידע

בוצרת חדשה במגדל עוז
בסוף השבוע שמחנו לקבל ממגדל עוז את הידיעה הבאה:
שלום לכולם ,בשעה טובה ומוצלחת הבוצרת המכאנית הגיעה .מצ"ב תמונות
שלה ושל עגלת הביניים .זהו צעד משמעותי נוסף בביסוס ענף כרם היין בגוש
עציון ,ובהחזרת עטרה ליושנה.
בהצלחה לצביקה ולצוות הכרם.
ַא ַכ ְל ֶתּם ַל ְח ְמ ֶכם ָלשׂ ַֹבע,
ָרע ,ו ֲ
ַשּׂיג ֶאת-ז ַ
וּב ִציר י ִ
ו ְִה ִשּׂיג ָל ֶכם ַדּ ִישׁ ֶאתָ -בּ ִצירָ ,
אַר ְצ ֶכם.
ִישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ְבּ ְ
ו ַ
שבת שלום ,אריאל שינקלובסקי ,מרכז משק מגדל עוז
מזכירות התנועה רואה בידיעה זו עוד ציון דרך חשוב בהתפתחותה של מגדל עוז ,ומברכת
בשמחה את הכורמים וכלל החברים.

הבוצרת  -צעד בביסוס
ענף הכרם

בוקר טוב ישראל
דקה לפני  7בבוקר ,ביום ראשון השבוע ,שמעו מאזיני גלי צה"ל את הדברים הבאים:
שלום ,מדברת אור קרביץ בת  17מקיבוץ מעלה גלבוע.
שלום ,מדבר רונן מוסק ,בן  17מקיבוץ עין הנצי"ב.

שיר עתידנו

אור קרביץ :היום בלילה ,בנגב המערבי ,נקים יחד יישוב חומה ומגדל.
רונן מוסק :בשעה  19.30נתכנס ליד קיבוץ עלומים כ 50 -בני נוער מקהילות הקיבוץ הדתי,
ויחד נבנה יישוב חדש מהיסודִ ,בּן לילה.
אור קרביץ :עם אור ראשון נערוך טכס עלייה לקרקע ,נניף את דגל ישראל על תורן המגדל,
נכניס את ספר התורה ונתפלל תפילת שחרית .נסיים ב"שירה הנוער ,שיר עתידנו".
אור ורונן ביחד :שיהיה בהצלחה לכל בני הנוער ,בוקר טוב ישראל.
על הפעילות החינוכית-חלוצית דיווחה התקשורת בהרחבה ,ואנו נסתפק הפעם בתמונות
מהשטח

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

