שמיטת תשע“ה

מסע המושבות של חקלאי הקיבוץ הדתי
בס"ד ,אסרו-חג סוכות כ“ג בתשרי תשע"ה ) 17באוקטובר (2014

נפתח בקצת היסטוריה וציונות:
בחודש מרחשוון תרע"ד )חורף  ,(1913בימי השלטון
העותומאני ,יצאה מיפו משלחת בת עשרה רבנים למסע
של למעלה מחודש ימים למושבות החלוצים בכרמל,
בגליל ובעמקי הצפון.
בראש המשלחת עמדו רבה של יפו והמושבות ,הרב
אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ,ורבה של העדה החרדית
בירושלים ,הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ,שהיה
מהמתנגדים החריפים לאופי החיים של 'הישוב החדש'.
אליהם התלוו רבנים נוספים ,וכן הרב יונתן הלוי הורביץ
ז"ל ,שהיה הממונה על 'פקידי ואמרכלי אמשטרדם' –
הגוף המממן של המסע.
הדרך היתה ארוכה ומייגעת ,והרבנים עברו טלטולים
רבים ,אך כל זאת היה ראוי וכדאי למען מימוש מטרותיו
הנעלות של המסע :יצירת גשר וקירוב לבבות בין אנשי

'הישוב הישן' ובין אנשי 'הישוב החדש' ,וחיזוקם של חיי
התורה והמצוות בקרב החלוצים והמתיישבים.
על פי התיעוד המצוי בידינו יצר המסע התרגשות רבה,
הן בקרב החלוצים והן בקרב הרבנים .עבור האיכרים
במושבות העלייה הראשונה ,שהיו בעלי זיקה למסורת
וחלקם הגדול אף שומרי תורה ומצוות ,היה זה מפגש
ראשון עם משלחת תורנית כה גדולה ובעלת שיעור
קומה.
לבני העלייה השנייה ,שחלקם הגדול היפנה עורף
למסורת ,היה בכך גם כדי לעורר געגועים אל העולם
הישן שרחקו ממנו ,אם כי הם לא תמיד נענו לידיים
המושטות.
כך או כך הפך מסע זה לסמל של קשר וניסיון הידברות
בין המחנות ,להתקרבות ,לוויכוח ולאהדה גם יחד.

ומכאן נעבור אלינו:
בשנת השמיטה תשע"ה ,במלאות  102שנים למסע המושבות ההיסטורי בראשות הרב קוק זצ"ל והרב
זוננפלד זצ"ל ,מזמינה מזכירות הקיבוץ הדתי בראש ובראשונה את החקלאים שבינינו לתת נופך מיוחד
לשנת השמיטה .רק מיעוטנו יכול לשמוט את כל עבודתו בשדה למשך שנה שלימה ,אך כולנו יכולים
"שׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן".
ליצור במהלך 'שנת השבע' מוקדים מיוחדים של דיבוק חברים ,של עיון ונופש ,של ַ
בשיתוף פעולה עם "בית הרב קוק" אנחנו מזמינים אתכם ל"מסע המושבות של חקלאי הקיבוץ הדתי",
שיתקיים בעז"ה לאורך  3ימים ,בשני מועדים :הראשון :י"ד – ט"ז בטבת תשע"ה ) 7 – 5בינואר ,(2015
והשני :כ"ז – כ"ט בשבט תשע"ה ) 18 – 16בפברואר  .(2015המסע יתחיל במושבות הדרום – מזכרת
בתיה ,נס ציונה וכד' – וימשיך צפונה עד אזור ראש פינה .נקודת מפגש ליציאה – בארות יצחק .בלילה
הראשון נלון במלון בניר עציון ,ובלילה השני במלון "כינר" שעל חוף הכנרת.
מסלול מפורט – יפורסם.
האחראי על ניהול המסע ואירגונו :לוי גבעון ,טירת צבי ).(050-5700380

-המשך-

מוזמנים להשתתף :המסע מיועד ,כאמור ,בראש ובראשונה לעובדים בענפי החקלאות ולבנות/בני
זוגם .כמובן ,מוזמנים גם העובדים בענפי המלאכה – מוסך ,מסגריה וכד' – התומכים בחקלאות ,וכן
חברים וותיקים שבצעירותם עבדו בחקלאות .חברים נוספים – מוזמנים ,על בסיס מקום פנוי.
עלות למשתתף ₪ 900 :לשלושה ימים ,כולל תחבורה ,מלונות ,אש"ל ,הדרכה ,ובקיצור :הכל!
הצעתנו לחלוקת התשלום ₪ 400 :ע"ח הקבה"ד ₪ 300 ,ע"ח הענף או/ו הקיבוץ ₪ 200 ,ע"ח החבר.
הערה :התנועה תסבסד כל משתתף ב ,₪ 400 -אך הסבסוד הניתן ע"י הענף או הקיבוץ ,וכן גובה
התשלום ע"ח החבר ,נתון להחלטות ולנהלים בכל קיבוץ וישוב.
ההרשמה:
במזכירויות הקיבוצים ו/או במזכירות הקבה"ד )עדנה – טל ,03-6072706 :פקס.(03-6957039 :

השּׁ ִב ִיעית ַש ַׁבּת ַש ָׁבּתוֹן יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץַ ,ש ָׁבּת לה'.
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