בס"ד

שלום לכולם,

גרעין לקיבוץ הדתי
במילים אלה נפתח מכתב שהתקבל במשרדנו:
אנחנו קבוצת שמיניסטים מירושלים וסביבתה ,הלומדים בתיכונים דתיים שונים
בעיר .אנו עומדים בפני צומת חשובה בחיינו בו נצטרך להחליט על המשך סגנון
חיינו כנוער דתי וציוני .אנו מעוניינים להתגייס אי"ה לשירות צבאי ויחד עם זאת
לפתח לפניו ובמהלכו את ערכינו הדתיים .אנו מרגישים שהמכינות המוצעות לנו
כיום אינן תואמות את הצרכים שלנו משנת טרום שירות צבאי .היינו מעוניינים
לבדוק אפשרות לבניית מסגרת דתית ציונית במסגרת הקיבוץ הדתי ,משום
שבתנועה הקיבוצית הדתית ישנו דגש חזק על חינוך לשילוב ערכי תורה ועבודה,
ופיתוח אופי איכותי .אלו המעלות שאנו חושבים שיש להקנות לנוער הדתי
הישראלי בימינו אלו ,ובאופן ספציפי – עבורנו ,לפני הגיוס לצה"ל.
יהושע מוזט ,עדי שגיא והח"מ נפגשו בירושלים עם נציגי הקבוצה ,נדלקו מהברק
בעיניים ויצאו מחוזקים בדרכנו!

הברק בעיניים מדליק

המאבק על הקרקעות
תנועות ההתיישבות – ובראשן התק"צ – הכריזו על מאבק במינהל מקרקעי ישראל
)= ממ"י( ,שממשיך להקפיא את הבנייה בקיבוצים .עד לאחרונה ניהלה התנועה
הקיבוצית משא ומתן עם ההנהלה הבכירה של ממ"י ומשרד המשפטים ,בעיקר
בתחום השכרת דירות בתחום 'שטח המחנה' .ההתנהלות הידידותית לא הניבה
תוצאות ראויות ורצויות ,ואף שיבשה אפשרות של בנייה חדשה ,הפעלת מוסדות
חינוך ,מעונות לגיל הרך ,בתים סיעודיים ,עסקים זעירים וכד' .במזכירות התנועה
וב'צוות קרקעות' הגענו למסקנה כי אין יותר תוחלת להמשך המו"מ עם הנהלת
ממ"י ,והחלטנו לשנות כיוון ולהיכנס למאבק כנגד ההתנהלות הבוטה של ממ"י,
שאגב נוגדת את דבריהם החמים של ראש הממשלה ושריו בישיבתם בדגניה ב-
 ,17.10.2010ישיבה בה הושם הדגש לא רק על העבר אלא גם על העתיד .היעד
המרכזי של מאבקנו הוא לנתק את ממ"י ממעורבותו ב'שטח המחנה' ,ולתבוע
שהתכנון והסדרת הפעילויות בתוך הקיבוץ יישארו בידי גורמי התכנון המקומיים,
כמקובל בכל המגזרים במדינה ובהתאמה למטרות הרפורמה שמוביל ראש
הממשלה תחת הכותרת' :הקטנת החיכוך'.
הצלחת המאבק מותנית בפעולה משותפת של כולנו ,ועל כך נרחיב את הדיבור
בעתיד.

יוצאים למאבק

"מפעלות הציונות הדתית"
כבר דיווחנו בעבר על ההתארגנות החדשה במגזר הציוני-דתי" :מפעלות הציונות
הדתית" .הרעיון הוא איחוד ושילוב ידיים של כלל המפעלים ,הארגונים
והמוסדות של הציונות הדתית ,כאשר כל גוף וארגון ממשיך לחיות ולנהל את
חייו עפ"י דרכו ,רצונו וצרכיו ,אך ביעדים ובאתגרים משותפים ההתמודדות היא
משותפת ,וכולם פועלים יחד תחת מטריה אחת .במסגרת זו עסקנו השבוע בגיוס
משאבים למשימות מרכזיות בהן אנחנו פועלים :בניית בית מדרש וכיתות לימוד
במדרשת עין הנצי"ב; בניית בית מדרש לתורה ועבודה בשדה אליהו; בניית "בית
חם לחיילים בודדים" בסעד ,ועוד.

איחוד ושילוב ידיים

יום עיון למקשרות ש"ל
השבוע התקיים יום עיון למקשרות השרות הלאומי בקיבוץ הדתי .ביום זה
עסקנו ב'תפקיד המקשרת' בעזרת יעל הכהן ,יועצת ארגונית ומנחת קבוצות .יעל
דיברה על כמה מודלים של מנגנוני למידה שבעזרתם ניתן להעמיק את התקשורת
האישית והבינאישית דרך עבודה אישית .המקשרות נקראו לשמש מודלינג
לתקשורת יעילה ואפקטיבית ,שתשפיע ותעצים את תפקידה של המקשרת ואת
עבודתה עם בנות השרות הלאומי .ליום העיון הגיעו מרבית המקשרות מן
הקיבוצים.

תקשורת יעילה

ועידת בני עקיבא העולמית
לקראת הוועידה האמורה להתקיים השנה ,התבקשנו לרכז את השמות והפרטים
של כל האנשים שהיו שליחי התנועה מבין חברי ותושבי הקיבוץ הדתי )שם ,שם
משפחה ,מקום ושנת שליחות ,טלפון ודואר אלקטרוני( ,לצורך עדכון בנק
הנתונים ושמירת הקשר איתם .כל מי ששירת כשליח התנועה מתבקש לשלוח
לשרגא וילק במייל shraga@kdati.org.il :את הפרטים המבוקשים .כמו כן כל
בוגרי התנועה שעלו והגשימו את ערכי התנועה באחד מקיבוצינו מוזמנים לשלוח
את הפרטים לכתובת הנ"ל לצורך קבלת הזמנה לאירוע הפתיחה.
אירוע הפתיחה

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

