בס"ד

כבוד וגאווה
הרמטכ"ל גבי אשכנזי העניק השבוע דרגות תת-אלוף לצביקי טסלר ,בן וחבר
קבוצת יבנה .למיטב ידיעתנו ,צביקי איננו הבן הראשון אך הוא החבר הראשון
בתולדות הקבה"ד הזוכה לענוד דרגה זו ,וביחד עם ברכותינו מותר לציין גם את
גאוותנו .את רוב שירותו עשה צביקי כטייס מסוקים ,וכעת הוא נכנס לתפקיד סגן

ברכות
לתת אלוף

מפקד פיקוד העורף .בהצלחה בתפקיד החדש ,וברכות להמשך המראה בסולם
הדרגות!
מנהיגות צעירה
בשדה אליהו נפתח מחזור נוסף של קורס מנהיגות "אמצע החיים" ,בהנחיית
מיודענו ניתאי מלמד ,ובהשתתפות כ 20 -חברים/ות מכל קיבוצי הצפון .הקורס
נפתח בסדנה אינטנסיבית בת-יומיים ,ממנה יצאו המשתתפים כקבוצה מגובשת
ַה ְמ ַצ ָפּה להמשך העבודה .עקב הביקוש הרב ,החלטנו לפתוח קורס נוסף בצפון,
כאשר הפגישה הראשונה – מתוך  – 12מתוכננת לחודש שבט הקרוב .גם לקורס
זה נסגרה ההרשמה לאחר שהתקבלו למעלה מ 20 -חברים/ות ,ובעז"ה נפתח
בעתיד קורסים נוספים בכל האזורים.
שלושה ימים של יג"ל

מצפים להמשך

ב"בית נועם" בקריית אונו נפתח ביום שלישי סמינר של שלושה ימים לכ60 -
מתנדבי יג"ל ,שהתקבצו למפגש חברתי ולהעשרה שכותרתה" :כלים למתנדב".
מתוך התוכנית :שיחתו של איקי בר-חיים ,מנהל "בית נועם" ,על "נגישות
חברתית"; הצגה של אושי גרוס "אין דבר כזה ילד רע"; מפגש עם ברוריה ,אמה
של דסי רבינוביץ ז"ל ,ושיחה על "עיגולי השמחה של דסי"; הרצאתה של רחל
לישינסקי ,יו"ר עמותת ית"ד ,על התמודדות יומיומית ,ועוד .יומיים של סדנאות
והפעלות היוו את עיקרו של הסמינר ,שהתקיים בעין-צורים.
כנס "אשת חיל"

כלים למתנדב

ביום שני השבוע התכנס קהל של כ 40 -נשים וגברים אחדים לברר מה ומי מונע
מנשים רבות בתוך הקיבוץ הדתי לשאת בעול התפקידים הציבוריים? הדרך ליום
העיון היתה רצופה מכשולים ותמיהות .משפטים כמו "הדרך פתוחה ,מה הבעיה
שלכן?" ,נשמעו לא אחת .והנה ,במשך כמה שעות מרתקות נוכחו הבאים לדעת
שעוד מימים ימימה קיים פער בין הצד הרעיוני לצד המעשי ,בין חול לקודש ,ובין
הגלוי לסמוי – בכל הקשור לציפיות ולמעמדן של נשים בתנועה ובקיבוצים .נראה
כי בתחום הזה לא השתנה הרבה במשך  80שנה  ...השיחות המרתקות ,הדיונים
העמוקים בשורשי הבעיה והעלאת תובנות ומסקנות מעשיות ,הן התחלה )או
המשך( לתקווה המיוחלת ולמאמץ המשותף לקדם עוד ועוד נשים מוכשרות
המוכנות )ומקבלות גיבוי( להיות שותפות בהנהגת הציבור .דיווח מפורט – בגיליון
עמודים הקרוב.

תקווה לשינוי

מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא
ביום ראשון השבוע התכנסה מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא ,כאשר על
סדר יומה :החלפת דעות על השימוש בדוא"ל לצורך קיום דיונים רעיוניים בין
חברי ההנהלה; השפעת הציונות הדתית על זהותה היהודית של מדינת ישראל;
הגיל בו מסתיים אידיאל ההגשמה; כיצד משתלבת הציונות הדתית בתופעה של
ביקוש גובר והולך לתרבות יהודית וללימודי יהדות ,ולבסוף הנושא המרכזי:
בחירת שם לשבט החדש העולה מהרא"ה לחבריא ב' .בערב "שבת הארגון" לא
נדליף את השם הנבחר ולא נקלקל את ההפתעה ,ונסתפק בברכת "ה' עמכם"
לכל החניכים והמדריכים" :קדימה בני עקיבא ,הידד במעלה!".

אמנון שפירא
בכתיבת השם החדש

ראשי מועצות אזוריות חברי קיבוצים
כ 25 -ראשי מועצות אזוריות חברי קיבוצים ,חכי"ם מהקיבוצים וראשי
התנועות הקיבוציות ,הגיעו ביום שישי האחרון למשרדי המועצה האזורית
מנשה ,לדיון על נושאים המעסיקים את כולם .במרכז סדר היום עמדו דבריו של
עו"ד אורי זליגמן ,רשם האגודות השיתופיות ,על "הקפאת הבנייה בקיבוצים"
בפרט ,ועל יחסינו עם מינהל מקרקעי ישראל בכלל .בשולי הדיון הושמעה
קריאה על הצורך ב"שילוב ידיים" של כל ההתיישבות הכפרית כדי לעמוד איתן
מול הגל הגואה של אי-הכרה בתרומתם ובנחיצותם של הקיבוצים והמושבים,
החקלאים והחקלאות ,לחוסנה ולעתידה של מדינת ישראל.

שילוב ידיים

מחלקה לצמיחה דמוגראפית )= צמ"ד(
לפני כשבועיים נכנס שרגא וילק )משואות יצחק( לעבודתו באגף חברה
במזכירות הפעילה ,כאשר תחת אחריותו ה"תיק" של צמיחה דמוגראפית.
בימים אלה עוסק שרגא בהתארגנות ובלמידת השטח ,עורך סיורים בקיבוצים,
ונפגש עם המזכירים ורכזי צוותי קליטה וצמ"ד לשיחות היכרות .בכל קיבוץ
נחשף שרגא לתובנות המקומיות ,ולאספקטים השונים של התחום שבאחריותו.

טלפון03-6072700 :
נייד050-5678946 :
דוא"ל:

בתום סבב ההיכרות יגבש שרגא תוכנית פעולה ,שתובא לדיון ואישור במזכ"פ

shraga@kdati.org.il

ובמזמו"ר.

shraga@massuot.co.i
מחלקה חדשה  -צמיחה דמוגרפית

"יום פתוח" בצהלי
מכינת צהלי – מכינה קדם צבאית לבנות דתיות – שנוסדה על ידי הקיבוץ הדתי
ו"מרכז יעקב הרצוג" ,פותחת את שעריה לקראת מחזור ו' .המכינה קמה על
מנת לחזק בנות דתיות שמעוניינות לשרת בצה"ל ולהשתלב בחברה הישראלית.
"יום פתוח" יתקיים במכינה ביום שלישי ,ב' כסלו  , 9/11/10במכינה הממוקמת
במושב השיתופי משואות יצחק .לפרטים והרשמה .050-7960601 -

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

