ב"ה י"ג אדר ,תשע"ב
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מזל טוב להולדת ישי -דוד

חברי המזכירות הפעילה וויתרו על הישיבה השבועית ,ובמקומה התכנסו בכפר
הילדים "תלפיות" שבחדרה ,לחגוג עם דנה שטיבי ,המזכירה של הקיבוץ הדתי ,ועם
איתי בעלה את הולדת בנם ישי-דוד .לסעודה החגיגית ולביקור בכפר – אחד מששת
כפרי הנוער שהוקמו ע"י הקבה"ד – הצטרפו הסבים והסבתות ,שלוש הבנות

היה שמח!

המאושרות שאינן מפסיקות לטפל באח הנולד ,ופעילים נוספים העובדים עם דנה
במרחב שמסביב למזכירות התנועה .היה שמח! מזל טוב!
הסדרת קרקעות

משהל'ה כהן (טירת צבי) נענה לבקשתנו ,לקדם – במסגרת פעילות ציבורית אד-הוק –
את הסדרת ענייני הקרקעות של מוסדות הלימוד של הקבה"ד וכפרי הנוער .בפגישה
של צוות הקרקעות עם ראשי מינהל מקרקעי ישראל סוכם שאנחנו נעביר למינהל את
פרטי המוסדות והכפרים שלגביהם אנחנו מבקשים הסדרת נושא הקרקעות ,והמינהל
" יבחן את מאפייני המוסדות ויבדוק אם ניתן לאשר אותם בכללי מוסדות ציבור".
כידוע ,עבודה מול המינהל מחייבת ירידה לפרטי פרטים ,ואנחנו מבקשים לנצל את
חלון ההזדמנויות שנפתח במינהל ,ולהגיע לסיכום שייתן מענה טוב ,נכון וארוך טווח.

חלון הזדמנויות

מבצע נפלא של אלומה

מדווחת יפעת סלע ,מנכ"לית אלומה" :כבכל שנה בחמש השנים האחרונות ,יצאנו
לדרך במבצע "אסתר המלכה"! במהלך השבוע אנו עתידות לפגוש מעל  555חיילות
דתיות בכל רחבי הארץ – החל מתצפיתניות בנפאח והר דב שברמת הגולן וכלה
ְּב ָּב ַק ִרית שליטה בבסיס חיל הים באילת  ...ולהעניק להן משלוח מנות ייחודי לחג.
במבצע מורכב זה שותפים רבים :תורמים מהארץ ומחו"ל שתרמו את תכולת
המשלוח העשיר; חניכות מדרשת "אמונה ואמנות" בירושלים ,שנרתמו למבצע אריזה
לילי; הרבנות הצבאית שתרמה מגילות אסתר מהודרות ומסייעת בכניסה לבסיסים;
המדרשות התורניות שסייעו בהפקת חוברת דברי תורה לפורים; ואחרונים חביבים –
הורי החיילות שרובם עוזרים במימון המבצע ושולחים ברכות אישיות לבנותיהם.
החידוש השנה הוא ,שכל ערכת משלוח מנות מורכבת משני משלוחים – האחד עבור
חיילת אלומה (דתיה) והשני עבור עמית/ה לבסיס של החיילת  ....וכדי להוסיף על
ההתרגשות – ביום החלוקה הראשון – פתיתי שלג קיבלו את פנינו בהר רמון".

מבצע מורכב

גרעין יונתן בסדרת מדבר יהודה

במהלך השבוע שחלף טיילו חברי "גרעין יונתן לעלומים" במדבר יהודה ,במסגרת
"סדרת שטח מצדה" של חניכי כפר הנוער הדתי 'ימין אורד' .מספר אמיתי פורת:
"ליווינו את חניכי כפר הנוער בהדרכה ,בניווט ובסיוע לוגיסטי ,כאשר המטרות הן
פיתוח אחריות אישית ,גיבוש קבוצתי ,בניית יכולת התמודדות עם קושי ,והכרת אזור
מדבר יהודה ומצדה באמצעות חיבור דרך הרגליים לארץ ונופיה .במידה רבה נכונים
הדברים לא רק לחניכים אלא גם למדריכים ולמלווים השונים שאנו כלולים בהם.
עברנו מהר קנאים – להר מנחם – לבקעת קנאים ,משקיפים מידי פעם על הר בן יאיר,

חיבור דרך
הרגלים

ולבסוף דרך הר צפירה ונחל צאלים אל מצדה ,עליה שמענו את דברי אלעזר בן יאיר,
מנהיג המורדים" :הן מני-אז קבלנו עלינו ,לבלתי עבוד את הרומאים ,וגם לא אדונים
אחרים ,זולתי את א-לוקים לבדו ,כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק  ...עוד ידינו לא
אסורות והן מחזיקות בשלח ,תהיינה לנו לישועה הפעם  ...ובני חורין נישאר בעוזבנו את
ארצות החיים  ."...לצידם שקלנו את דברי הרב נריה זצ"ל" :אף אם נניח שהמצב הצדיק
את המעשה שלהם ,חייבים אנו להסתייג במפורש מהנמקותיו של מפקדם אלעזר בן יאיר
 ...מיותר להוכיח שדברים אלו אין בהם ממש ,וכי חוקי תורתנו ציוו עלינו לשמור על קיומנו
ועל חיינו ,גם בתנאי כניעה ושבי  ...ואחינו שהיו נתונים בצרה ובשביה ,בגטאות ובמחנות
המוות ,והיו צפויים לייסורים והתעללויות ולהעברה על דת ,אילו היו נוהגים כפסק-דין זה,

לא היה נשאר מהם שריד ופליט" .לאורך המסלול התפעלנו מכוחו של אתוס מצדה,
שהביא את חניכי תנועות הנוער מיני אז ועד היום להתרגשות עצומה".
"שולחן עגול" עם מנכ"ל התמ"ת

ראשי תנועות ההתיישבות נפגשו עם מר שרון קדמי ,מנכ"ל משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה ,לדיון בארבעה נושאים העומדים על סדר יומנו :שמירה על אופיים
הייחודי של מעונות לילדים עד גיל  3בקיבוצים ובמושבים בתוך הוראות חדשות
שיצאו מהתמ"ת; הסדרת האפשרות למכירת תוצרת חקלאית במשקים עצמם,
ישירות ע"י המגדלים וללא סוחרים ופערי תיווך; רישיונות ליבוא עגלים; והסעיף
המרכזי – המלצות הוועדה שהמנכ"ל עומד בראשה – ועדת קדמי – בכל הקשור לחלב
ומוצריו .השיחה היתה טובה וחשובה ,אך מוקדם עדיין לומר מה הן השלכותיה
המעשיות.
מקליטה לצמיחה

ביום שלישי הקרוב ,י"ט אדר תשע"ב –  ,33.3.31יתקיים הכנס השנתי הראשון של
המחלקה לצמיחה דמוגרפית בקיבוץ הדתי .הכנס שכותרתו "מקליטה לצמיחה",
יתקיים בבית שפירא שבקיבוץ בארות יצחק בין השעות  50.35ל , 33.35 -והוא מיועד
לכל העוסקים בצמיחה דמוגרפית בקיבוצים .בואו ,נעשה ונצליח!
פרטים נוספים באתר הקיבוץ הדתי www.kdati.org.il
פורים שמח ושבת שלום,
נחמיה רפל
\\

וחברי המזכירות הפעילה

שיחה טובה
וחשובה

