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ארבע משפחות נקלטו לחברות בקיבוץ בית רימון

בערב שבת פרשת כי-תשא שלח יוסי יורב ,מזכיר קיבוץ בית רימון ,את ההודעה הבאה:
שלום לקהילת הקבוץ ,אני שמח לבשר שהמועמדים שעמדו להצבעה התקבלו כולם לחברות בקבוץ .ברכות

מצביעים לפיתוח
ושגשוג

למשפחות :וזאן ,מיה ,ריגלר ושדה .ברוכים הבאים למשפחת הקבוץ .יחד אתכם נחרוש תלם עמוק ומשמעותי יותר
בהר.

הודעה כזו לא נשלחה בבית רימון כבר למעלה מ 01 -שנים ,והיא מביאה לידי ביטוי את תנופת
הצמיחה של הקיבוץ בפרט והקהילה בכלל .יחד עם כל חברי התנועה אנחנו קוראים בשמחה את
הודעתו של יוסי ,ומאחלים לחברי קיבוץ בית רימון ותושביו המשך פיתוח ושגשוג.

עבודת הלב...

גם תורה ,גם עבודה ,גם נישואין

לכבוד פורים הוציא "בית מדרש – תורה אחרי צבא" שבשדה אליהו דף קשר לבוגריו ,ולאחר
דברי התורה של הרב בועז נתנאל ,ראש בית המדרש (המשלב עבודה בשעות הבוקר המוקדמות
עם לימוד תורה עד שעות הערב המאוחרות) ,קראנו במדור "שמחות" את השורות הבאות:
מזל טוב לבוגר בית המדרש אריק הוימן ,לרגל ארוסיו עם זוהר מדר משדה אליהו.
מזל טוב לבוגר בית המדרש ששון צמח ,לרגל ארוסיו עם נטע גולדשמידט משדה אליהו.

שני בתים נוספים נבנים מהשילוב של בית המדרש והקיבוץ .גם אנו מצטרפים להתרגשות
ומברכים את הזוגות הצעירים :יברך ה' אתכם שתזכו להקים בית מלא ברכה ואור ,ומאתגרים את כל
קיבוצי התנועה בפתיחת הבית למשימתיות לאומית ,שיש עמה ברכה ושמחה לכולם ...
מקליטה לצמיחה

באולם "בית שפירא" שבבארות יצחק התכנסו ביום שלישי כ 011 -חברות וחברים מכל
קיבוצינו ,חברי מזכירויות וחברי ועדות קליטה וצמיחה דמוגראפית ,ליום עיון מעניין במיוחד,
שכותרתו" :מקליטה לצמיחה" .במהלך היום נחשפו המשתתפים לנתונים הדמוגרפים
בקיבוצים ,למגוון הרחב מאוד של אתגרים והזדמנויות שמעלה הנושא הבוער הזה ,ולדרכים
המגוונות והיצירתיות שניתן לפעול בהן לעיבוי היישוב .את דובדבן הכנס ,הרצאתו-הופעתו של
ירין קימור ,הבלתי אפשרי – אפשרי ,ניתן רק לנסות לתאר כלא שגרתית ,מפתיעה ,מעוררת
למחשבה ובעז"ה גם לכיווני פעולה חדשים .ירין ,שנכח בפתיחת הכנס ושמע את דברי הפתיחה

קליטה = אתגרים
והזדמנויות

של שרגא וילק – מנהל המחלקה לצמ"ד ,נחמיה רפל – מזכ"ל התנועה ,הרב ירון בן דוד –
רב בארות יצחק ומזכירת קיבוץ בארות יצחק – ורד סוקולובסקי ,שיתף בהתרגשות

ירין
קימור

אמיתית את הנוכחים בייחודיות שהוא חש מהדברים ששמע – ייחודיות של קבוצה
שעוסקת בערכים ,מדברת על פתיחת לב לנקלטים חדשים ,ופועלת מתוך אמונה בדרך.
דבריו הכנים היו בהחלט עוד נדבך בהצלחת הכנס .יישר כח לשרגא ולכל הצוות המסייע!
שרגא וילק

קמחא דפסחא

תודתנו נתונה לקיבוץ בארות יצחק ,שהעמיד מחסן גדול לצורך ריכוז המזון ואריזת החבילות
שיחולקו במסגרת מבצע "קמחא דפסחא" ,המשותף לארגונים רבים הכלולים ב"מפעלות
הציונות הדתית" .במהלך השבוע הבעל"ט נשתדל להרחיב את סל המוצרים שיועברו
לנזקקים ,ולאחר מכן נקדיש כשבועיים לעבודה עצמה .חברים ונוער המעוניינים לתרום ו/או
לקחת חלק במבצע – מוזמנים להתקשר למזכירות הקבה"ד.
לקראת מפקד במפד"ל

השר דניאל הרשקוביץ וח"כ אורי אורבך לא הגיעו ,לצערנו ,לישיבת מוסדות המפד"ל שנועדה
לקדם את קיום המפקד .חברי מזכירות המפלגה ,ביחד עם חברי הלשכה והוועדה המתמדת,
ובהשתתפות ח"כ זבולון אורלב ,בסה"כ כ 01 -איש ואישה ,התכנסו בישיבת נחלים לאישור
המלצות "ועדת המפקד" ,ובפי כולם השאלה :איך מביאים לידי ביטוי בכנסת את עוצמת
הציונות הדתית? איך לא מתפזרים בין  6מפלגות ומאבדים את הכוח? איך לא מתרסקים ?
הרב ד"ר דני טרופר ,יו"ר ועדת המפקד ,ביחד עם עו"ד בנצי דל והרב אליעזר שינוולד חברי
הוועדה ,הציגו את עמדתם ,שביסודה  2נקודות קשות ובעייתיות :עריכת פריימריז ליו"ר

השאלה  -איך
לא מתרסקים?

המפלגה ,ובו-זמנית עריכת פריימריז לחברי הכנסת מטעם המפלגה .ההחלטה היתה לכנס את
וועידת המפד"ל ב 22 -למרץ לאישור המפקד ,ובינתיים לשפר את ההצעה שתוגש ע"י ועדת
המפקד.
טעם של עוד
מטיילים עם החברים

מעל  01חברים ,מרביתם מקיבוצינו באזור הצפון ,יצאו ביום ו' האחרון לטיול בנחל מלחה,
בורג' אל מליח ,ראס ראמלי ,קניון נחל חמדה ונחל א-שאק .מוטי רבהון (לביא) מדווח:
החברים ,שלא נרתעו מהמסלול המאתגר ,זכו לפריחה אביבית במלוא הדרה ,שכללה עשרות מיני פרחים וביניהם
צבעונים ,סחלבים ודבורניות לרוב .ההדרכה המשובחת והמעמיקה של אליהו דוד (שדמות מחולה) ,מזג האוויר

האביבי ,המפגש החברתי החביב וההתוודעות המיוחדת עם חבל ארץ חבוי ויפיפה – הותירו הרבה 'טעם של עוד'.
יש כוונה להמשיך מסורת זו ,לפיכך חברים המעוניינים לקבל פרטים על טיולים נוספים
בסגנון זה מוזמנים לפנות לדוא"ל  mrebhun@fermentek.comאו לשלוח מסרון לטל':
.101-323-0160
מר כדורעף

 08שנות כדורעף
"יסלח לי א-לוהים ,באיזה כדורים ומגרשים שיחקנו אז ,לפעמים התפרים בכדור היו מתפרקים  ...העבודה העיקרית
שלי היתה לחנך כדורעף .היתה לי מוטיבציה גדולה שהמשחק היפה הזה יהפוך לחלק מחיינו" (מיכה שמבן ,ידיעות
אחרונות

 .)41.2.1.41מיכה ,בן ' ,23מר כדורעף' ,ממיישבי קיבוץ 'ארץ ישראל ג' (כיום חצור),

ייסד את קבוצת הכדורעף הראשונה בישראל ,ואחריה עוד כ 011 -קבוצות! ענף הכדורעף,
שכולנו (בני הקבה"ד) גדלנו עלי ו כענף ספורט עם ניחוח קיבוצי ,חוגג  01שנה באירוע מרגש
ורב-משתתפים ,שיערך בהאנגר  00בתל אביב ביום שני הבעל"ט ( .)02.3.2102בתוכנית :מפגש
ֵר ִעים ,צילומי נבחרות וקבוצות ,ביתנים ודוכנים ,מופעי מולטי מדיה ,ומופע " 01שנה
משחקים כאן כדורעף" .באירוע יקבל מיכה שמבן פרס מפעל חיים .שחקנים ואוהדים מהעבר
ומההווה – מוזמנים.
שבת שלום,
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

