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פַּט ֱאֶמת לֹום  ּוִמשְׁ ֲעֵריֶכם  ִשפְׁטּו  שָׁ שַּ  בְׁ

 ְׁ עַּת  ֶאת ִאישו ל  ֵרֵעהּו רָׁ בּו אַּ שְׁ חְׁ ֶכם  תַּ בְׁ  ִבלְׁבַּ

 (זכריה ח)

 

  אל קריאה המעה  שנ ותוכניות העבודהלאישור התקציב  בשבוע שעבר שהתכנסה ת המזמו"ר בישיב

' אמרו הזאת לעת  תנועה ל תפקידיש '. קיטובו בעת כזאת בחברה הישראלית, זמן מחלוקותלעמוד מנגד 

שעלתה באותו הבקר גם בישיבת המזכירות  דומה המשך לרוח    הקולות הללו היו. החברים במזמו"ר

 המהות  על  ושיח התייעצותל  פוואצא קבוצתלפתוח במטה התנועה הוחלט . מיד לאחר הישיבה הפעילה

חברים  חברי המזמו"ר ואנשים בהם  47הצטרפו  קבוצהל. שעות  24למשך  קולנו  השמעת  של והאופן

)מנהלי קהילה, מנהלים כלכליים, ראשי מוסדות הרוח, אנשים המעורבים   פורומים נוספים בתנועה ב

הצעות ושוחחו    ויעהצדות, , הביעו עמהיו פעיליםכם  מתו 22 בעשייה חברתית, רבנים ורבניות ועוד(.

שפורסמה כהודעת דוברות של התנועה. ההצהרה לא זכתה   הצעה גובשהדיון  הבסופו של ו , ביניהם

, אך בהחלט הגיעה לשותפים נוספים שפנו אלינו לעשייה משותפת. בכוונתנו להמשיך לעשות לכותרות

 דיונים נוספים שנקייםללצרף ונשמח בעתיד שימוש בכלי זה לדיונים עתידיים, אז תודה למי שהשתתפו, 

   . כאןלחצו  . להצטרפות לרשימת הנמעניםחלק הם ב לקחתכל מי שירצה 

 :שיצאה זו לשון ההודעה ו

את דגל האחדות והחיבור בין כל חלקי  תנועת הקיבוץ הדתי נושאת בחזונה  -  קריאה לאיחוי ושיח

יקה המבוססת על ברית נו מאמינים בפוליטהעם וקוראת לבלימת ולריסון השסע התוקף את מחננו. א

ישראלית  הדדית, הידברות וחיבור על מנת לייצר איזון נכון בין הקולות והכוחות השונים בחברה ה

 השותפים בפיתוח המדינה ובשגשוגה.  

גורם, תנועה או ציבור המוכן להיות שותף ולהוביל הידברות, שיח ודיאלוג של   התנועה, תצטרף לכל

 מחלוקת הנותן מקום לכל המשתתפים והמשתתפות.

"מחליפים   התנועה מברכת את נשיא המדינה מר יצחק הרצוג על פתיחת מרחב השיח וההידברות

 . מילה" ומבקשת לקחת חלק בפעילותו החיונית והחשובה

 

https://forms.gle/nEUhXje3hMrEPv8L9


 

 === 

נפטר בתחילת השבוע. צבי היה ידיד לתנועתנו ולחברים וחברות   "למרת זצבי צדר' 

הוא  רוח, ובעיקר איש של חיבורים, שיח וגישור. חינוך והיסטוריון, איש רבים בתוכה. 

פורום ירוחם ועוד יוזמות רבות אחרות של אנשים  היה בין מובילי אמנת כנרת, 

וחיבור בין חלקיה.  לו לבנייתה שהתבוננו באומץ על המציאות בחברה הישראלית ופע

בפגישתי האחרונה איתו דברנו על התפקיד החשוב שלנו, תנועת הקיבוץ הדתי, 

 .  מעורבותו עשייה לשהוא השאיר לנו מורשת מחייבת בעתידה של החברה הישראלית, ואני חשה  

 

=== 

 

 רוף -| ריבה פריד   עם הפנים להמשךקצר כום  סי – זהאחרונה לחורף שבת 

 320מאחורינו.  התנועתיות כבר  החורף  ות שבתשלושת 

נהנו   - שבתותשלושת האישה השתתפו בסך הכל ב איש ו

ובעיקר קיימו מטיולים, מהרצאות, ממפגשים מרגשים, 

וייחודי  שמאפייןד' ת אחים גם יחהלכה למעשה את 'שב

בנוסף לחיוכים ולהכרת הטוב על  כל כך לשבתות הללו. 

ו הפעם  ללו, זכמעטפת מפנקת שהיא חלק מהשבתות ה

ושיח על תהליך 'חידוש תתפים גם לטעימה קטנה המש

, מושיטי היד, המפרגנים, הסוחבים.  ים. תודה לכל השותפהשליחות' שהתנועה מקדמת בשנה הקרובה

 . חורף הבא בשוב בע"ה נתראה 

שבת  –על שבת ההנהגות שתתרחש בשבוע הבא  במרץ כתיבת שורות אלה עמלים בתנועה בעתממש 

לא   35-55הביניים )זוגות. בנוסף מתוכננת שבת לדור   65 -תרו, ונכון להיום רשומים אליה כפרשת י

יך. פרטים נוספים  ארהתשמו לפניכם . ר16-17/6  ןכח סיו-כזב( שתתקיים דת הזהות... בודקים בתעו

 בהמשך.  

   עילההפ מזכירותה ריבחו ברוןע שרה  ,שלום   בתש


