ב"ה כ"ט אדר ,תשע"ב
א

לכולם,
שלום
לכולם
שלום
הסלמה בדרום

תודה לאל ,ועם הערכה גדולה והוקרה רבה לצה"ל ולמפתחי "כיפת ברזל" ,חזר בימים
האחרונים השקט לדרום ,והתושבים חזרו לשגרה .לראשונה בלטה התועלת העצומה שמעניק
המיגון והממ"דים שנבנו בעוטף עזה ,ובתוכם סעד ועלומים .בניגוד לישובים שבאזור
אשדוד–אשקלון אשר נאלצו לשנות את סדר יומם ולהשבית את מערכת החינוך הפורמאלית,
המשיכו הקיבוצים שבעוטף עזה פחות או יותר את שגרת יומם ,וכעת ניתן לסכם שהמערכות
שפיתחו חברי צוותי החירום (צח"י) הוכיחו את עצמם ,למרות שגם הפעם סוכם שיש עוד מה

תועלת המיגון
בלטה

לשפר .תפילתנו שלא נזדקק יותר ל"שגרת חירום" ,אך מחובתנו להמשיך להתכונן אליה.

פרס החינוך לבית ספר שק"ד

פורום מזכירים

פורום מזכירים של תנועת הקיבוץ הדתי התארח
השבוע בקיבוץ מגדל עוז .סדר היום נפתח בסיור
בשבילי הקיבוץ ,ובטיול בשכונות הוותיקות והחדשות.
אבי ספקטור ,מנהל הקהילה של מגדל עוז ,נתן סקירה
מפורטת על הבניה ,ועל תהליך הקליטה המשמעותי
אליו נכנס הקיבוץ בשנה האחרונה .המזכירים סיירו
גם בבית המדרש הגבוה לנשים ובמכללה האקדמית
שהוקמו במגדל עוז ע"י ראשי מוסדות ישיבת הר

בניה ותהליך
קליטה משמעותי

עציון .בהמשך התכנס הפורום במועדון לחבר של
הקיבוץ ,והקדיש את הזמן לעיון במערכת היחסים בין
המשק והקהילה – "מי מחליט על מי?" – בהנחיית
תמי כץ-לס .במהלך הדיון הוצגו ע"י המזכירים
מודלים מגוונים של סגנונות עבודה ,וכן מבנים
ארגוניים שונים .שוב נוכחנו לדעת כי למידת עמיתים
על סוגיות רלוונטיות לכולם היא כלי לימוד יעיל

פרס החינוך

ופורה .במהלך הפורום ,השביעי לעונה ,נפרדו
המזכירים (בגעגועים) מרוברט ברל ,שלאחרונה סיים
את כהונתו כמנהל הקהילה בעין הנצי"ב .המפגש הבא
של הפורום יתקיים בעז"ה מיד אחרי חג הפסח,
בקיבוץ מעלה גלבוע .תודה רבה לקיבוץ מגדל עוז על
האירוח הנפלא!

ערכי התנדבות
ועשייה
ציונית-יהודית

שתי פגישות – הראשל"צ והרבצ"ר

קבוצה גדולה מרבני הקבה"ד הגיעה ביום רביעי לבניין הרבנות הראשית בירושלים ,לפגישה
עם הראשל"צ הרב שלמה עמאר שליט"א .לצערנו ,ולמרות ההמתנה הארוכה ,הרב לא
הצליח להגיע למפגש בגלל מחויבותו לטכסי הקבורה של הנרצחים בטולוז הי"ד והרב
שיינברג זצ"ל .הרבנים שהגיעו ניצלו את ההמתנה לחידוד שאלות הלכתיות ועקרוניות אותן

חידוד שאלות
הלכתיות

בכוונתנו להציג בפני הרב עמאר ,ולחילופי מידע על פרטים באורח החיים הדתי הנהוג
בקיבוצים השונים .נשתדל לקבוע בהקדם מועד חלופי לפגישה עם הרב.
בסוף השבוע הקודם נפגשו מזכ"ל התנועה – נחמיה רפל ,מרכז אגף המשק – צביקי פורת,
וחברי מחלקת הביטחון – זיו כרמל ,אבישי טבת הרב דוד בן-זזון – עם הרב רפי פרץ ,הרב
הראשי לצה"ל .השיחה נפתחה בהעלאת בקשתנו להחזרת קורס "נתיב" הצה"לי לקיבוץ
עלומים ,ובכך להחזיר עטרה ליושנה ,להביא עשייה לאומית לעלומים ,ולשפר את תהליך
הגיור בצה"ל .עוד נדונה בהרחבה סוגיית שירות הבנות הדתיות בצה"ל ,הועלו בעיות כשרות
ותפילה נקודתיות ,ונפתחו ערוצים לתקשורת בין התנועה לבין הצבא ומשרד הביטחון.
שיתוף ִמ ַּב ִית
סמינר קיבוץ – י"ב מביה"ס ביבנה
ועד ַּב ְמ ָּבה
בפאתי קיבוץ לביא העלו תלמידי י"ב מבית הספר בקבוצת יבנה קיבוץ חדש ,ובו כ08 -
חברים .סדר היום מורכב מעבודה (כולל פרנסה) ,תורה ( כולל דברי הלכה ואגדה של רב
הקיבוץ) ,דיונים באספה ובוועדות על חריגות (וחריקות) מהתקנון ,ופעילות פנאי שמארגנת
ועדת תרבות .באירוע החגיגי לרגל הקמת הקיבוץ שרו החבר'ה את ההמנון ,ולפניכם שתי
שורות ממנו:
השיתוף הוא כה מדהים ,זה אצלנו בוורידים ,הפרטה בכלל לא תתקבל פה ְּב ַס ָּב ָּבה ...
לא נוותר על השוויון ,זאת למדנו ַבגָּנֹון ,הרכוש הוא של כולם ִמ ַב ִית ועד ַב ְּמ ָּבה ...
בנות חיל

מערכת עמוד"ש קיבלה את המכתב הבא ,ומצאה אותו ראוי מאד לפרסום ,ולהבעת הערכה:
שלום נחמיה,
קצת פיקנטריה – אבל גם גאווה תנועתית (ואישית) :השבוע (יום ג' 31 ,במרץ )2832
הסתיים בחיל החינוך קורס הו"ד (מש"קי הוראה ופיקוד) מחזור קמ"ו .בטקס ,שהתקיים
בלטרון (עקב איומי הטילים) צוינו במיוחד  4מהחיילות שהשתתפו בקורס –  1מתוכן הן
בנות הקבה"ד :מאיה גולדמן משלוחות – חניכה מצטיינת קורסית; מיכל פורשר מבארות
יצחק – חניכה למופת מחלקתית; יעל אוברמן מלביא – חניכה למופת מחלקתית .בין
המסיימות ישנן בנות נוספות מהקבה"ד – מבית רימון ,כפר עציון ,לביא ואולי עוד.
ועוד קצת פיקנטריה – סגל הקצינות בקורס כלל  4קצינות (מפקדת קורס ו 1 -מ"מיות),
 1מתוכן הן בוגרות מוסדותינו (מדרשת עין הנצי"ב ומכינת צהלי במשואות יצחק) .כה לחי!
שבת שלום,
נחמיה רפל
\\

וחברי המזכירות הפעילה

הן משלנו!

