ב"ה כ"ז ניסן ,תשע"ב
א

שלום לכולם,
שלום לכולם,
מדרשת תורה ועבודה בסימן "ופרצת"

בתום העונה הראשונה ,שסוכמה כעונת פעילות מוצלחת למדי ,הוחלט להרחיב את פעילותה
של מדרשת תורה ועבודה .מדרשה זו הוקמה על-ידינו כדי להשמיע קול ציוני דתי "משלנו"
במרחבי הציונות הדתית .המדרשה מציעה סמינרים ,ימי עיון ,סדנאות ופעילויות שונות
לחברות נוער ביישובים ,בתי ספר ,תנועות וארגוני נוער .המדרשה מנוהלת ע"י צעירים בני
הקיבוץ הדתי ,ונוטלים בה חלק מדריכים בוגרי צבא מהתנועה ומחוצה לה .בין השאר
ובמשולב הולך ונבנה בקיבוץ מעלה גלבוע מרכז חינוכי-חקלאי ,שמציע לבני נוער חוויה של
התנסות בעבודה חקלאית המתובלת בתכנים וחוויות נוספות .אנו מתכננים להכפיל ואף
לשלש את היקפי פעילותה של המדרשה ,ונשמח לעזרת הקוראים הנאמנים שימצאו לנכון
ֵ

מתכננים להכפיל
ולשלש פעילות

להפנות למדרשה לקוחות נוספים.
מושב שיתופי כרמל

שרגא וילק ,צביקי פורת ונחמיה רפל ,נענו להזמנה ששלח מזכיר המושב השיתופי -דתי כרמל,
שבדרום הר חברון ,והשתתפו בישיבת הצוות הכלכלי של היישוב .בפגישה הוצגה על-ידינו
העשייה הרחבה של תנועת הקיבוץ הדתי ,בתחומים החברתיים והכלכליים ,והמארחים הציגו
את בקשתם לחבור לתנועת הקיבוץ הדתי כ 'ישוב עמית' ,ולהסתייע בכלים המקצועיים שאנו
מפעילים .הפגישה סוכמה בחיוב ,ושני הצדדים יעלו אותה במוסדותיהם לקבלת הסכמה
ואישור הפעלה.
בית רימון – השלב הבא

מבקשים לחבור
לתנועה כ' -ישוב עמית'

פנחס ולרשטיין ,ראש מינהלת ההתיישבות במשרד נגב-גליל; יואב אריאל ,מנהל מרחב הצפון
בחטיבה להתיישבות; נחמיה רפל ,מזכ"ל הקבה"ד ,ואנשי משרדיהם ,התכנסו השבוע בבית
רימון לדיון משותף עם חברי הנהלת היישוב על השלב הבא בפיתוח המקום .פנחס הציג את
הצרכים הלאומיים של איכלוס רכס התורען במאות משפחות נוספות ,ואנשי היישוב הציגו
את הצורך המיידי לרענן את התב"ע ,לבנות מבני ציבור נוספים ולהכשיר מגרשים לבניית
בתים חדשים למבקשים להצטרף ולהתיישב על ההר .חלק מרכזי בדיון נסב על הצורך
בהבאת מבנים ניידים (=קאראווילות) כדיור זמני עבור המבקשים להיקלט במקום .במהלך

הישיבה הוזמנו ראשי המכינה הקדם-צבאית "כרמי חיל" ,בראשות הרב שמואל אליהו ,רב
העיר צפת ונשיא עמותת המכינה ,לדיון מקיף על התפתחותה של המכינה ,הנמצאת בקשיים
ארגוניים ותקציביים .בישיבה נמסר שבעז"ה בשבועות הקרובים תחל בניית מבנה נוסף
למערכת החינוך המקומית ,ובכביש הגישה לקיבוץ תותקן תאורה לאחר שהוא יורחב וישופץ.
"לפעמים חלומות מתגשמים".
לפעמים חלומות מתגשמים

,

פתיחת קורס גישור

בשעה טובה אנו עומדים לפתוח בשבוע הבעל"ט קורס גישור בסיסי ( 06שעות) ,בהובלת
ניתאי מלמד ובניהולו של יהושע מוזט .זו השנה השלישית ברציפות שבה נפתח הקורס,
ולשמחתנו נרשמו לקורס  72חברים וחברות משנים עשר קיבוצי התנועה ,מלביא עד עלומים
דרך קיבוצי הגוש .המסיימים בהצלחה את הקורס יקבלו "תעודת מגשר" .הקורס ייפתח
בעז"ה ביום רביעי ,י' באייר תשע"ב ( )7....7בקבוצת יבנה ,וזה המקום והזמן לומר תודה
מיוחדת לקבוצת יבנה על האירוח של כל הקורסים בעין טובה וברוח נדיבה.

 72נרשמים מ 27קיבוצים

"מפת פעילות"

עו"ד חיים בן-עמי ,ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון ,זימן למשרדו את כל
ראשי תנועות ההתיישבות ,תנועות הנוער וארגוני הנוער ,והציג בפנינו את 'מפת הפעילות '
ההולכת ונבנית באגף .מטרת המיפוי היא לכוון את מתנדבי שנת שירות ,גרעיני נח"ל ,
צעירים ב"שנת משימה" במסג רת השירות הצבאי וצעירים נוספים הפועלים במסגרות
התנדבותיות שונות ,לשירות במקומות וביעדים על פי הצרכים האמיתיים והלאומיים של
עמלים על בניית
מדינת ישראל .אנשי האגף מרכזים מדדים סוציו-אקונומיים מגוונים ,והם ֵ
מפה משוקללת לפיה יאושרו בעתיד דחיות שירות למתנדבים ,יוגדרו משימות אזרחיות
לחיילים וכיו"ב .התהליך הוא מעניין ,ואנחנו שמחים להיות חלק חשוב בתוכו.

נוער הקבה"ד ביום פעילות בטירת צבי

למעלה מ 0.6 -בני נוער מתנועת הקיבוץ הדתי שרו ַה ֵלל לתנועה ולקיבוץ טירת צבי ,בו
התכנסו כולם בחול המועד פסח במלאות  2.שנה לעלייתה של טירת צבי על הקרקע בעמק
בית שאן .בתחילת ההתכנסות התמודדו נבחרות מהקיבוצים ב"חידון ידיעת הקיבוץ
הדתי" .בני הנוער נשאלו על ההיסטוריה התנועתית וההתיישבותית ,והפגינו ידע מרשים.
נבחרת קיבוץ לביא קטפה את המקום הראשון בחידון זה .לאחר מכן התכנסו מאות
החניכים לתחרות ה'פזמונסניף' – תחרות הופעות ושירים .6 .סניפים מהקיבוצים השונים
הופיעו על הבמה והציגו ביצועים אמנותיים מרשימים .הפזמונסניף התנהל סביב 'ערכה של
עבודת האדמה' ,ועל ערך זה עבדו הסניפים כחודש לפני התחרות .את מירב הנקודות נתנו
השופטים לסניף קיבוץ שלוחות ,שהמחיש והדגיש את עבודת האדמה גם בעזרת
מיקרופונים מגזר מקומי שגדל בשדותיו ...
את האירוע כיבדו בנוכחותם שני מזכ"לים :מזכ"ל תנועת בני עקיבא ,החבר דני הירשברג,
שבירך את בני הנוער הקיבוצניקים ששירתם ,קולם ותפיסת עולמם יישמעו ברבים ,וכמובן
גם בתוך תנועת הנוער שלנו .גם נחמיה ,מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי ,בירך את המשתתפים,
התברך בהם בשם הדור הוותיק יותר בקיבוצים ,והעלה על נס את ייחודו של הנושא עליו
נערכה תחרות השירה' :ערכה של עבודת האדמה' .אנשי החינוך הבלתי-פורמאלי סיכמו
לתת ביטוי בשנה הבאה לעובדת היותנו תנועת התיישבות פריפריאלית ,ומכאן שבפסח
הבא ,בעז"ה ,ישירו בני הנוער ַה ֵלל בקיבוץ עלומים שבנגב המערבי.
הלל הבא בעלומים
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה
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הזוכים והגזר

שמחים להיות חלק

