בס"ד

ביקורי גומלין
כ 1,500 -חברים וילדים מתנועת הקיבוץ הדתי
השתתפו בביקורי גומלין בין-קיבוציים שנערכו
בחול המועד סוכות ,כפעילות משלימה לביקורים
שנערכו בחג הסוכות לפני שנה .בכל המפגשים בילו
במשותף המארחים והמתארחים לאורך שעות אחר
הצהריים והערב .הביקורים ההדדיים ביוזמת אגף
החברה של הקבה"ד ,תורמים רבות לחיזוק הקשר
בין חברי התנועה ,והכוונה היא להמשיך מנהג זה
בשנים הבאות .תודה לרכזי התרבות ולחברים
שהשקיעו מאמץ רב בהכנות לאירוח והביאו
להצלחתו.
פורום מזכירים
 20מנהלי קהילה ומזכירי פנים השותפים ב 'פורום
מזכירים של תנועת הקיבוץ הדתי' ,התכנסו השבוע
בקבוצת יבנה .מעבר לדילמות הקהילתיות שהוצגו,
דובר הפעם על בניית תוכנית עבודה ובחירת פורמט
מתאים לפורום .במהלך היום אף הוצג ענף
הבריאות ,רווחה וסיעוד של קבוצת יבנה כמודל
ללמידה בתחום .כזכור הפורום מתכנס אחת
לחודש באחד מקיבוצי התנועה על פי סבב ,והוא
מונחה ע"י תמי כץ לס – פסיכולוגית תעסוקתית.
תודה לקבוצת יבנה על האירוח הנפלא!

חיזוק הקשר בין חברי התנועה

מכינות ומדרשות
במחלקת הבטחון של התנועה מקפידים להגיע
במהלך השנה לכל אחד מעשרות בנינו
המשרתים בגרעינים משימתיים או בשנת
שירות התנדבותית ,והנמצאים בלימודים
תורניים במדרשות ,מכינות או ישיבות .לפני
ראש השנה יצאו עדי שגיא ונחמיה רפל לסיבוב
ביקורים ראשון ופגשו את מיטב בנינו ובנותינו
במכינת מיתרים שבבית גוברין; במכינת עֹצם
שבמושב יתד ,ובמדרשת באר שבירוחם .מן
הביקורים ניתן להתרשם כי בכל מקום מהווים
בני ובנות הקבה"ד אחוז משמעותי
מהתלמידים ,והם מביאים כבוד גדול לבית
ממנו יצאו.

מביאים כבוד גדול

רוח צפונית
נשות הקיבוץ הדתי בצפון 'התחילו מבראשית'
בערב של יחד במועדון מעלה גלבוע .באווירה
חמה וחברית שמעו הנשים שיעור מפי עדי
הולצמן ,על בחירתה של האישה לאכול מפרי
עץ הדעת כבחירה מרצון בחיים מורכבים ,אך
שלמים יותר .בתום השיעור פנו הנשים ,כל
אחת לפי בחירתה ,לארבע סדנאות ובסיום
התכנסו שוב לעסוק בקשת בענן מזוויות שונות,
ובעיקר מבחינת היכולת למצוא וליצור את
הטוב גם במציאות "מעוננת" .התכנים
המיוחדים והמפגש החם חברו יחד לערב נעים
ומרתק ותעיד על כך הנוכחות היפה .יישר כח
להילה אונא ולגילה קפלן ,מארגנות המפגש,
לעדי ולנשים שהנחו את הסדנאות ולכל אותן
שבאו והשתתפו.

מתחילות מבראשית

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

