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שלום לכולם,

גרעינים ,מכינות ומדרשות
השבוע התקיימה פעילות ֵע ָרה במיוחד בתחום המעבר מבתי הספר לשירות הצבאי/לאומי:
בהשתתפותו של יוחנן בן-יעקב (כפר עציון) ,הממונה על המכינות הקדם-צבאיות במשרד
החינוך ,ערכנו דיון על אפשרות הכרה ב"גרעין יונתן" כמכינה קדם-צבאית .בפני יוחנן הוצג
הרישום בפועל לגרעין יונתן הבא ,המונה כבר עכשיו עשרות בנים ובנות בוגרי בתי"ס מכל
רחבי הארץ .בדיון נוסף ,בהשתתפות ראשי תנועת "הצופים" הממונים על "גרעיני צבר" ,בהם
נקלטים בנים ובנות מרחבי העולם המבקשים להתגייס לשירות מלא בצה"ל או בשירות
הלאומי ,נדונה בקשת המזכירות העולמית של בני עקיבא לפתוח גרעיני צבר ייחודיים לבוגרי
התנועה העולמית הלומדים בארץ בישיבות ובמדרשות .נכון לעכשיו מדווחים שליחי
"הצופים" שלשנה הבעל"ט כבר נרשמו לגרעינים המיועדים לקבה"ד – בנוסף לגרעין החדש
של בוגרי בנ"ע – למעלה מ 00 -חניכים! מדובר על גידול משמעותי ומשמח ,שמחייב אותנו –
מזכירות הקבה"ד והקיבוצים – להיערך בהתאם.

גידול משמעותי
ומשמח

קמחא דפסחא
"משנכנס אדר  – " ...ביחד עם כל הגופים המאוגדים ב"מפעלות הציונות הדתית" ,אנחנו
נערכים לאיסוף חבילות מזון וחלוקתן לנזקקים במסגרת "קמחא דפסחא" .בימים הקרובים
נפנה לקיבוצים בבקשה להיות שותפים בפעילות ,וזאת בדרכים שונות :הרמת תרומה
מתוצרתם החקלאית והתעשייתית ,העברת תרומות כספיות לרכישה מרוכזת של מצרכי מזון,
והתנדבות לעבודה באיסוף המנות ,אריזת החבילות וחלוקתן .בתקווה לשיתוף פעולה של
כולנו ,ובתפילה שנזכה כולנו להסב לסדר כהלכתו ולחגוג בשמחה.

שותפים לפעילות

פורום מזכירים בקבוצת יבנה
בביקור ב"בית האדום" שבקבוצת יבנה נפתחה הפגישה החודשית של המזכירים ומנהלי
הקהילות .לאורך שנים אוסף ישיב תדהר ,בן וחבר קבוצת יבנה ,חפצים שיצאו מכלל שימוש,
והם מסודרים בתצוגה מרשימה ומעניינת במבנה שנועד בראשיתו להיות "מחסן שקי
תבואה" .כל חפץ ,צעצוע ,מסמך ,כסא ושולחן נושא עמו סיפור ,והמקום משמש אבן שואבת
בימי החול לתלמידים ולמבקרים ,ובשבתות לאורחים ובנים .לאחר הביקור במוזיאון המקומי
עסקו המזכירים בתקציב התנועה ,בהשתתפות נציגי המזכירות הפעילה – שרגא ,יהושע
ונחמיה ,ובהמשך היום דנו ַּבעניינים השוטפים והפנימיים של חברי הפורום – בהנחיית תמי
כץ.

כל חפץ נושא סיפור

מפגש חקלאים :ישראל – צרפת

"קרן ישראל – צרפת" יזמה ביקור בארץ של ראשי ארגוני החקלאות הצרפתית ,ואנחנו
הוזמנו לפגישה בה נטלו חלק מצד אחד ראשי מועצות הייצור החקלאיות ותנועות
ההתיישבות ממדינת ישראל ,ומצד שני ראשי הקואופרציות וארגוני החקלאים מצרפת .בנוסף
לקבלת הפנים בניחוח צרפתי ,ולאחר הנאומים והברכות על פי מיטב כללי הטקס ,הוקדש זמן
ללמידה הדדית של מערכות הייצור וצורות ההתיישבות .כמובן ,הקיבוץ בכלל והקיבוץ הדתי
בפרט היוו מוקד מרכזי בהתעניינותם של האורחים .בדברי ברכתה אמרה (בצרפתית) ראש
המשלחת" :זו פעם ראשונה שאני בישראל ,ואני מוקסמת מהאנשים ומהמקצועיות .אני
מאוהבת בחקלאות הישראלית ,המתמודדת כמונו עם אתגרים אקולוגיים ומדעיים .אצלכם

מוקסמת מהמקצועיות

כמו אצלנו בצרפת ,החקלאות והכפר הם התשתית לבניין המדינה".
לזכרו המבורך של יעקב גדיש

השבוע יצא לאור הספר "בדרך אשר הלכת" ,לזכרו המבורך של יעקב גדיש (קבוצת יבנה).
בהקדמה לספר כתבה בתו הבכורה רונית ,עורכת הספר:
בדפיו של הספר מתוארת דרכו של יעקב גדיש ,איש קבוצת יבנה ,שהחלה בשנת 4391
בעיירה קטנה למרגלות הקרפטים ,ונמשכה במסע נדודים באירופה הנאצית ללא קרוב
ומודע ,והחלה מחדש עם העלייה לארץ ישראל בראשית  .4311זהו סיפורו של ילד פליט
שואה שמאז עלייתו ארצה הקדיש את עצמו לבניין הארץ ,ובחר לעשות זאת בדרך
הקיבוצית שראה בה מנערותו את הדרך החברתית הנעלה ביותר .לצד סיפור חייו נפרסת
בספר משנתו של איש התנועה הקיבוצית והכלכלן שתרם להתפתחותה של כלכלת ישראל
ולעיצובה בתפקידים שמילא ובייעוץ שנתן ,איש העקרונות שלא סטה כמלוא הנימה מדרכו,
ועם זאת היה מעורב עם הבריות מכל המגזרים ומכל הזרמים.

הפרקים המרכזיים של הספר מוקדשים למעגלי העשייה של יעקב – בקבוצתו ,בתנועה
הקיבוצית ובמשק הלאומי .הספר יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ותנועת הקיבוץ הדתי,

תרם להתפתחות
כלכלת ישראל

ובקרוב הוא יופץ למעוניינים.
בשבוע הבעל"ט בתנועה

ֵצא המחזור השלישי של חברי
ביום רביעי הקרוב ,ו' באדר תשע"ב ( 22בפברואר  ,)2012י ֵ
הקיבוץ הדתי לסיור במנהרות הכותל ,אשר יכלול גם שעור מפי הרב קובלסקי ,צפייה במצגת
'מירושלים לירושלים' ותפילה בכותל.
בימים רביעי וחמישי – ו'-ז' באדר )22.2-1.3( ,יתקיים במלון לביא הכנס השנתי (השני)

לחינוך הבלתי פורמאלי של תנועת הקיבוץ הדתי ,שיעסוק בנושא – חנוך לנער על פי דרכו
– הזדמנות שווה לילדים שונים.
ביום שישי ח' באדר ( ,)2.3במשכן לאמנות בעין חרוד ייערך מפגש עם מטרוניתא
במסגרת 'רוח צפונית' ,מפגשי חברה ותוכן של נשות הקבה"ד .פרטים באתר הקיבוץ
הדתי.
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

בתכנית השבוע:
סיור ,כנס ומפגש

