ב"ה כ"ב תמוז ,תשע"ד

שלום לכולם,

מאורעות הימים האחרונים הביאו ללידתו של אח קטן לגליון עמודים החודשי ,ולעמוד"ש השבועי
במתכונת של דף יומי .אנחנו מודעים לכך שבימי קרב יכול המידע להיות לא מעודכן ממועד כתיבתו ועד
פרסומו ,אך לא באנו להחליף את כ ל ערוצי התקשורת אלא לספק מידע משפחתי .תקוות כולנו שהדפים
הבאים יביאו עמם בשורות טובות ישועות ונחמות.
סרן צביקה קפלן הי"ד

בית קיבוץ מירב מרכין היום את ראשו עם היוודע דבר נפילתו של סרן צביקה קפלן ,חבר הישוב,
במבצע 'צוק איתן' .צביקה נולד לפני  82שנים ,וגדל בשכונת נווה שאנן בחיפה .למד בישיבה
התיכונית "יבנה" בחיפה ,ובהמשך למד במכינה הקדם-צבאית בעלי .צביקה התגייס לפלס"ר
גולני ,ושירת במכלול תפקידי פיקוד ,כאשר האחרון היה מ"פ הכשרות בגדוד הסיור של
החטיבה .צביקה עמד להתמנות בקרוב למ"פ הפלוגה המסייעת באחד הגדודים .בין לבין מונה
צביקה לתפקיד קצין אג"ם של הגדס"ר ,תפקיד בו מצא את מותו .צביקה סיים בהצטיינות לפני
כשנה לימודי תואר ראשון בבר אילן ,לימודי תואר משולב עם לימודי פיקוד .צביקה ועדי קפלן
הצטרפו לקהילת מירב לפני כשנתיים ,עם שני בניהם ,והשתלבו במהירות בחיי הקהילה .בחודשים האחרונים החלו
השניים בתהליך תכנון ובניית בית הקבע שלהם בישוב .למרות היותו איש צבא במשרה מלאה ,הצליח צביקה לכבוש
בקסמו את חברי הישוב .צביקה היה מלא אנרגיות חיוביות ,ותרם במלוא יכולתו לעבודה עם נוער מירב .השאיר
אחריו – אישה עדי ,ושני בנים :אלקנה בן חמש שנים ונדב בן שלוש .עם היוודע דבר נפילתו אמר אודי קורמן ,חבר
הישוב" :עם ישראל איבד היום קצין פטריוט ,איש עקרונות ,אוהב הארץ ואדם מיוחד .אנו במירב כואבים את לכתו
של הבטחה גדולה" .משפחת הקיבוץ הדתי אבלה עם בית קיבוץ מירב ,ומחזקת את רעייתו וילדיו.
דו"ח מצב – זיו כרמל

עם תחילתה הלחימה הקרקעית בעזה ,התבשרנו על שני פצועים מקיבוצינו :אוהד וייס מקיבוץ לביא ,מפקד מחלקה
בחטיבת הנח"ל ,נפצע בליל שבת בעת כניסה לבית בגזרה הצפונית .אוהד ספג קליעים בשתי רגליו ,נותח והוא
מתאושש בבית החולים שיבא .אוהד המוקף בבני משפחתו ובאופטימיות ובחיוכים שלהם ,לחץ בחום את ידינו.
נאחל לו החלמה מהירה .בתל השומר מאושפז גם אליוסף מלכיאלי ממגדל עוז ,קצין בחטיבת גולני שספג רסיסים
ברגליו וידיו .הצוות הרפואי אופטימי לגבי ההחלמה ,והוריו ,אותם פגשנו בבית החולים ,קיבלו מאבישי טבת ,פעיל
במחלקת הביטחון המרכז בהצלחה רבה את הטיפול בפרט ובנפגעי צה"ל ,תדריך ראשוני לקראת הימים הבאים.
לכולנו ברור שהלחימה בעזה מחייבת את כולנו לאורך רוח ונשימה עמוקה .רבים מבני הקיבוץ הדתי משולבים
בלחימה ביחידות השונות ,ואנו מברכים אותם בפעילותם ,ומתפללים :ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

דו"ח מצב – אמיתי פורת

עכשיו יום ראשון אחה"צ ,עוד לא תמו יום קרב וערבו ,ובתוך שלל הקולות מתגבר "קול ענות גבורה" ,והמילים
העתיקות נותנות בנו כחְׁ " :שמַ ע יִ ְׁש ָראֵ ל ,אַ ֶּתם ְׁק ֵרבִ ים הַ ּיוֹם ל ִַמלְׁ חָ מָ ה עַ ל-אֹיְׁ בֵ יכֶּםַ .אל-י ֵַרְך לְׁ בַ בְׁ ֶּכםַ ,אלִ -ת ְׁיראּו וְׁ ַאל-
הלְֵך עִ מָ כֶּם לְׁ ִהלָחֵ ם ָלכֶּם עִ ם-אֹיְׁ בֵ יכֶּם ,לְׁ הו ִֹשיעַ ֶּא ְׁתכֶּם" (דברים כ') .לאור
ַת ְׁחפְׁ זּו וְׁ ַאלַ -תעַ ְׁרצּו ִמפְׁ נֵיהֶּ ם ,כִ י ה' אֹ-להֵ יכֶּם הַ ֹ
התגברות המתח והקושי בדרום בכלל ובקיבוצים שלנו בפרט ,אנו מבקשים למסור מידע על יוזמות האירוח ועל
פעילויות נוספות המתבצעות בקיבוצינו .במרבית קיבוצינו הצפוניים מתקיימות תכניות של סיוע לדרום ,בדרכים
שונות ובייחוד באמצעות אירוח :נוער משואות יצחק ,ביחד עם קייטנת ית"ד (ילדי תסמונת דאון) ,התארחו
בסופשבוע בטירת צבי וצפויים לסיים היום ,יום ראשון .תודה גדולה לטירת צבי! ילדי עלומים התארחו בסופשבוע
בלביא .פרוייקט גדול יחסית נערך בימים אלו (שני-שלישי) עבור ילדי סעד ביישובי הגלבוע – מירב ומעלה גלבוע,
שהכינו קייטנה לילדי סעד (בשתי קבוצות ג-ו ,ז-י) .במקביל נערכים בקיבוצי העמק והגלבוע לקליטת חלק
ממשפחות סעד (הורים לילדים עד י') .במרבית הקיבוצים בהם יש אירוח פעיל או מבנים ציבוריים אחרים (לביא,
טירת צבי ,כפר עציון ,עין הנצי"ב ,מגדל עוז ,מעגל ,ובית רימון) החדרים מלאים בתושבי הדרום מקיבוצינו ובכלל,
וכן גם דירות האירוח .לפעמים גם בתי החברים והתושבים בקיבוצים מלאים במתארחים מיישובי הדרום.
המעוניינים להצטרף להכנסת האורחים המרגשת הזו יפנו בבקשה לעדנה ודנה במשרד הקבה"ד ,או ישירות לאמיתי
פורת (.)050-5586257
דו"ח מצב – נחמיה רפל

חברי צוות מחלקת החינוך של המזכירות הפעילה נמצאים בקשר אינטנסיבי עם רכזי החינוך בדרום ובשפלה.
המעטפת התנועתית מסייעת בחיבורים בין יישובי הדרום לצפון ,תומכת במשאבים ,ומאפשרת הרמת ראש ומבט
מעט מעבר לפינה הקרובה .גם תקשורת והתעניינות יש להם משמעות בימים אלו .המפגשים הרצופים של פורום
רכזי החינוך לאורך כל השנה ובמהלך השגרה הברוכה ,מאפשרים היכרות הדדית ,המסייעת ביצירת קשר טבעי,
מהיר ,אמין ומשמעותי ,שבימים אלו שב ומוכיח שבניית שגרה טובה מועילה ומחזקת בשעת חירום.
האירוח ביישובי הצפון – אירוח של מאות אנשים באחדים מקיבוצינו – הוא מרגש ,עוטף ומחמם את הלב ,ומבחינה
זו מקיים את מושג הערבות ההדדית במובנה היפה ביותר .סעד ועלומים מארחים גם הם מאות חיילים ,הבאים
להתקלח ,לקנות מוצרי מזון והלבשה בחנות הקיבוצית ,לישון על הדשא ,ולהמתין עד שייקראו לפקודה .יישר כוחם
של כל המארחים והמתארחים!
אנו עומדים מלאי התפעלות כלפי צוותי החירום היישוביים .ראויים לציון מיוחד הם הצוותים הדרומיים,
ה מוציאים דף יומי ,ובו הנחיות ומידע לתועלת כל הגילאים .התחושה שיש שליטה במצב המורכב מחזקת את
התושבים ,ומקרינה ביטחון לכל!

עֹושֶׂ ה שָׁ לֹום בִּמְ רֹומָׁ יו הּוא י ַעֲ שֶׂ ה שָׁ לֹום עָׁ לֵ ינּו וְעַ ל כָׁל י ִּשְ ָׁראֵ ל ,וְאִּ מְ רּו ָאמֵ ן.
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

