בס“ד
שלום לכולם

יקירי המועצה האזורית שפיר

בטקס רב רושם שנערך השבוע באולם האירועים של משואות יצחק ,הוענק תואר 'יקיר
המועצה האזורית שפיר' לשתיים מחברותינו :טובה אילן מעין צורים ,זכתה בתואר על
פועלה בתחום החינוך במועצה האזורית ,בהיותה מייסדת חברת הנוער הראשונה
במועצה והמייסדת של 'מרכז יעקב הרצוג' לקירוב בין דתיים וחילוניים .רבקהל'ה נדיבי
ממשואות יצחק ,זכתה בתואר על פועלה בתחום הבריאות במועצה בכלל ובמשואות
יצחק בפרט .רבקהל'ה וטובה – אנו גאים בכן ובפועלכן! אשרי הדור שככה לו!

יום עיון בארות בנגב

בכ"ב בשבט תש"ג ,לפני  96שנה ,עלתה קבוצת בארות יצחק על הקרקע בנגב הצפוני,
כנקודת התיישבות ראשונה מדרום לכביש באר שבע – עזה .השבוע ,באותו תאריך – יום
רביעי 11 ,בפברואר – נציין בעז"ה את סיום השלב הראשון של שימור האתר ושיקומו.
יום העיון שכותרתו – תורה ועבודה בנגב ,יתקיים בקיבוץ עלומים ,ויסתיים בסיור
בשטח ,שיכלול ביקור במגדל המים של בארות יצחק וב'מעוז מול עזה' שליד סעד,
ובסיור במרבדים האדומים שיוצרות הכלניות .אנו מזמינים את כולם ליום יפה ומעניין!
פרטים נוספים באתר הקיבוץ הדתי – www.kdati.org.il

משולחן הוועדה המדינית

שתי ישיבות סמוכות קיימה הוועדה המדינית :בראשונה התארח ח"כ זבולון אורלב,
ובשנייה התנהל שיח עירני עם הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,שר המדע והטכנולוגיה .ח"כ
אורלב הוזמן לבי"ס שק"ד ,וחברים מהוועדה המדינית של הקיבוץ הדתי ניצלו את
ההזדמנות ,ונפגשו עימו לשיחה על מכלול הנושאים העומדים על סדר יומה של
הפוליטיקה הישראלית בכלל ,ושל הפוליטיקה הפנים-מפלגתית בפרט .לישיבתה הנוספת
של הוועדה בבארות יצחק טרח השר הרשקוביץ ובא במיוחד מחיפה כדי להיפגש עם
החברים ,תוך הדגשת החשיבות שהוא מייחס לתנועת הקיבוץ הדתי וחבריה .תכיפות
הפגישות מעידה על 'התחממות' הזירה הפוליטית ,והתחושה היא שלאחר הפריימריז
בליכוד ,במר"צ ,ועוד מעט בקדימה – הקדמת הבחירות לכנסת היא רק שאלה של עיתוי.
בין השאר נדונה בוועדה השאלה האם להציג/להריץ מועמד מטעם הקבה"ד בבחירות
הפנימיות ב"בית היהודי" ,והדעות – חלוקות!

התחממות הזירה הפוליטית

קיבוצניקים למען החברה

יוזמה חדשה של התנועות הקיבוציות יוצאת לדרך' :קיבוצניקים למען החברה'.
המטרה :לסייע לחברי קיבוצים מתנדבים מכל רחבי הארץ ,ע"י יצירת רשת קשר
שתקיף את כולם .מאחורי היוזמה עומד ערן שחר מקיבוץ פלמחים ,שהדביק
בהתלהבותו פעילים מרכזיים ,וגרר את כולם לעשייה נוספת למען החברה בישראל.
במסמך שנשלח לכל מזכירויות הקיבוצים נאמר בין השאר" :רשת הקשר תחבר בין
פעילויות ויוזמות ,לבין חברי קיבוציםזץי המתנדבים בפועל או המעוניינים להתנדב,
והיא תהווה מוקד לפניות ,לגיוס מתנדבים נוספים ,לסיוע בתחבורה ובניידות אל מקום
ההתנדבות ,וליצירת קשר עם מוסדות ציבוריים וממשלתיים" .על היוזמה חתומים זאב

יוזמה חדשה יוצאת לדרך!

(ולוולה) שור ,מזכ"ל התק"צ ,ונחמיה רפל ,מזכ"ל הקבה"ד .המעוניינים להצטרף
ליוזמה יתקבלו בשמחה ,והם מוזמנים להתקשר למזכירות התנועה ( ,30-7362666
דוא"ל.)kdati@kdati.org.il :
הסתיים קורס ניהול

השבוע הסתיים בקיבוץ שדה אליהו קורס "ניהול חברתי – מנהיגות ציבורית" ,בו
נטלו חלק פעיל  11חברים משישה קיבוצי הצפון .הקורס שהונחה ע"י ניצן בן-זאב
(יועצת ארגונית ממכון פירם) יועד לרכזי ועדות חברתיות בקיבוצים ועסק בין
השאר בעיצוב חזון ,הגדרת מטרות ,קביעת יעדים מדידים ,עקרונות בפיתוח
עבודת צוות ,עקרונות במנהיגות חברתית ,טיפול בעימותים ועוד .במפגש הסיום
נערך משוב ,חולקו תעודות למשתתפים ,נשמעו דברי הערכה על הקורס ,אך על כל
אלה האפילה פרידה מרגשת .שוב נוכחנו לדעת שהמפגש של חברי התנועה
בקורסים התנועתיים השונים נותן ערך מוסף עצום ,הרבה מעבר לכלים
שמקבלים המשתתפים בקורס" .ניהול חברתי – מנהיגות ציבורית" הוא קורס
המשך לסדרת קורסים המתקיימים כיום בתנועת הקיבוץ הדתי ,שמטרתם
להעצים את חברי התנועה מול סוגיות להן הם נדרשים ,ומתוך כוונה ליצור
עתודה ניהולית ומנהיגותית בקיבוצים ובתנועה.
בימים אלה מקיים אגף חברה קורס "מנהיגות אמצע החיים" בקבוצת יבנה,
ואחרי חג פסח יפתח בעז"ה קורס גישור בסיסי (  90שעות) ,לכלל חברי התנועה,
זו שנה שלישית ברציפות .ההרשמה בעיצומה.

המפגש – ערך מוסף עצום

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

