ב"ה י"ד ניסן ,ערב פסח תשע"ב
א

שלום לכולם,
שלום לכולם,
ריצת מרתון
בשבועות האחרונים נערכו בארץ שתי ריצות מרתון :האחת ,בעיר הקודש ירושלים ת"ו,
והשנייה בעיר ללא הפסקה – תל אביב .גם פה וגם שם השתתפו בריצות למרחקים
ארוכים רבים מאנשינו :חברים וחברות ,נערים ונערות ,שזכו לחוויה ייחודית ,ולכולם
שלוחה ברכתנו והצדעתנו .בין הרצים בלטה קבוצה של  62בנים ובנות מביה"ס העל-יסודי
בקבוצת יבנה ,שהתאמנו חודשים ארוכים לקראת הריצה בהדרכת אהרון אסולין (קבוצת
יבנה) ,ואותם נברך בברכה מיוחדת :כה לחי!
ברכה מיוחדת לתלמידים
ועידת המפד"ל
ביום חמישי שעבר התכנסה בישיבת בני עקיבא שבנחלים הוועידה השמינית של המפד"ל,
כאשר על סדר יומה סעיף אחד בלבד :אישור המלצות "ועדת המיפקד" על הדרך לעריכת
מיפקד חדש לחברי המפלגה ,ולפריימריז שיתקיימו בתום המיפקד .הרב ד"ר דני טרופר,
יו"ר ועדת המיפקד ,הציג את המלצות הוועדה ,ובהתייחס לוויכוח בין חברי הכנסת של
'הבית היהודי' אמר" :השאלה איננה מי צודק ,אלא כיצד פועלים יחד ,כמפלגה מאוחדת.
אנחנו ,חברי הוועדה ,נעשה הכל על מנת שהמיפקד יהיה הגון וישר ,ועל מנת שמערכת
הבחירות הפנימיות בסופו – הפריימריז – תהיה הגונה וישרה" .הוועדה הרעיונית -מדינית
של הקבה"ד ,שהתכנסה סמוך ולפני הוועידה ,החליטה על הקמת צוות מצומצם לליווי
הפעילות הפנים-מפלגתית ,והוא כולל את נחום ברוכי ,דוב וולפה ונחמיה רפל .לכולנו
ברור שבדרך להקמת ייצוג פוליטי ראוי לציונות הדתית נכונה לנו עוד עבודה רבה.

איך פועלים יחד?

יג"ל בירושלים
מדווח עדי שגיא ,מרכז יג"ל :השבוע התכנסו בירושלים כ 07 -חבר'ה
המתנדבים במסגרת גרעיני יג"ל – ביניהם :בוגרי י" ב מהקיבוץ הדתי ,מבני עקיבא
ומגרעין יונתן – ליום עיון בנושא גבורה וזהות יהודית .התחלנו בסיור ב'מוזיאון אסירי
המחתרות' ובשיחה מרתקת מפי עזרא יכין-אלנקם ,לוחם חרות ישראל ,שהעביר לנו את
רוח התקופה ובעיקר את משמעותה של גבורה יהודית .בהמשך היום השתתפנו בסדנא
קולנועית בנושא זהות יהודית עם יובל ריבלין ,ונפגשנו עם יאיר שחל ,סמזכ"ל בני עקיבא,
לשיחה על אתגרי השעה ומסלולי הגשמה בתנועה .סיימנו את היום בשיחה מדהימה מפי
אלכס בן-זיקרי ,שהשתתף בקרב הנועז בסמטת המוות-הגבורה בחברון ,נפצע אנושות,
עבר שיקום ומוגדר כנס רפואי .מחנכי המחזור מבי"ס שק"ד ,משה יורב ואהרל'ה שחק,
הצטרפו בשמחה ל'כנס הבוגרים' ,לאווירה הטובה ולהתפעלות מבנינו.
גם המחנכים הצטרפו

,

יג"ל בבית שמש
עוד דיווח של עדי שגיא :רבים מבין חברי התנועה ,בוגרי גרעין 'מעיין' שבבית שמש
לדורותיהם ובני משפחותיהם ,ישמחו בוודאי לקרוא על האירוע המרגש של חנוכת המבנה החדש
של 'מדרשת בית שמש' .מזה אחת עשרה שנה מתנדבים בנינו ,בעיקר בוגרי בית ספר שק"ד,
במועדוניות ובמערכת החינוך והרווחה של העיר בית שמש ,ובשעה טובה עברה השבוע 'המדרשה'
למשכנה היפה והחדש ,השוכן בסמיכות למבנה הישן .לפני כשנה דיווחנו על הנחת אבן הפינה,
וכעת זכינו לראות את המבנה היפה פותח את שעריו .באירוע נכחו ראש העיר ,רב העיר ,נציגי
'הבית היהודי' ,ראשי מנהלת השרות הלאומי-אזרחי ,אנשי הקהילה בבית שמש ,צוות המדרשה,
והמתנדבים היקרים מגרעין מעיין ומהשרות הלאומי .בשעה טובה ,עלו והצליחו!

מבנה חדש ויפה
סיום קורס מנהיגות לקיבוצי הדרום
 70חברים מקיבוצי הדרום השתתפו בקורס "מנהיגות אמצע החיים" ,שהתקיים ביוזמת
מזכירות תנועת הקיבוץ הדתי ובהנחיית נתאי מלמד .הקורס ,שנערך בקבוצת יבנה ,עסק בתכנים
של מנהיגות ,וכלל למידה הדדית ,תרגולים ,ובעיקר עבודה אישית .יהושע מוזט ,מרכז אגף חברה
בקיבוץ הדתי ,מסר שהקורס הסתיים בתחושה של התרוממות רוח ו'טעם של עוד' .התנועה
דבקה בתוכנית קורסי המנהיגות מתוך הכרה שחלק מהחברים ,שהינם בעלי יכולת וכישורים,
נחבאים אל הכלים ,אינם מביאים את עצמם לידי ביטוי המתאים ליכולותיהם ,והם מניחים
לאחרים להוביל את חיי הכלכלה והקהילה בקיבוץ .הרחבת מעגל המשתתפים בהנהגה היא צורך
חיוני של הקיבוץ ,ולעיתים נחוץ סיוע חיצוני להעצמת היכולות החבויות של החברים ,ולהזרמת
כוחות רעננים להנהגה המקומית והתנועתית.

היעד -הרחבת מעגל
שרים הלל לתנועה
סניפי בני עקיבא בקיבוצי התנועה ישירו ַה ֵלל לתנועה ולערכיה ביום רביעי בחוה"מ פסח .במהלך
יום הפעילות יתחרו חניכי הסניפים בשלוש תחרויות :מרוץ תנועתי לשבטי נבטים-מעלות; חידון
ידיעת הקיבוץ הדתי לשבטי מעפילים-איתן; פזמונסניף תנועתי .האירוע כולו יעמוד בסימן ערך
עבודת האדמה ,נושא בו עסקו החניכים בשבועות האחרונים כחלק מההכנה לאירוע .סניפי
התנועה מצדיעים לקיבוץ טירת צבי ,שניאות לארח את האירוע ,לרגל מלאת  07שנות התיישבות
קיבוצית-דתית בפתח גן עדן ,ועל כך תודתנו!
קמחא דפסחא
תודה ענקית שלוחה לקיבוץ בארות יצחק ,שפתח את שעריו וליבו בפני מארגני 'קמחא דפסחא'

מצדיעים לט"צ

עוס ִקים
ובפני המתנדבים הרבים .אלפי חבילות מזון הגיעו ליעדן במבצע מורכב – "וְ ָכל ִמי ֶׁש ְ
ּגּופם,
ָסיר ֵמ ֶׁהם ָכל ַמחֲלָה ,וְ יִ ְר ָפא ְל ָכל ָ
שכ ָרם ,וְ י ִ
רּוך הּוא יְ ַש ֵלם ָ
ְב ָצ ְר ֵכי ִצבּור ֶׁב ֱאמּונָה ַה ָקדוש ָב ְ
ָאמן".
נאמר ֵ
יהם ,וְ ַ
שר ֵאל ֲא ֵח ֶׁ
יהםִ ,עם ָכל יִ ָ
ָחה ְב ָכל ַמעֲשה יְ ֵד ֶׁ
וְה ְצל ָ
וְ יִ ְסלַח ְל ָכל עֲונָם ,וְ יִ ְש ַלח ְב ָר ָכה ַ

חג שמח ושבת שלום לכל משפחת הקיבוץ הדתי,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

\\

אלפי חבילות
הגיעו ליעדן

