ב"ה כ"ה אייר ,תשע"ב
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום

מדברים ערכים
הצוות המוביל את 'מכון המחקר של הקיבוץ הדתי' ואת 'מדרשת תורה ועבודה' ,התכנס כדי
לסקור את העשייה וכדי לדון על היעדים לשנת הפעילות הבעל"ט .השתתפו :ליאת אשכנזי
(לביא) ,ד"ר מיכאל בן אדמון (שדה אליהו) ,דינה ספראי (יבנה) ,לימור ספראי (מעלה גלבוע),
וחברי המזכירות הפעילה המלווים את העשייה הברוכה :רזי בן יעקב ,שרגא וילק ונחמיה

סוקרים את העשייה
המבורכת

רפל.
'המכון' דיווח על הפעילות המוצלחת של שנת תשע"ב – סמינרים רעיוניים שהתקיימו
במספר קיבוצים ,ו'תכנית עמיתי מחקר' אותה הוביל צוות המכון במהלך השנה ,ובה
נוטלים חלק שמונה סטודנטים מתואר ראשון ועד דוקטורט ,שנושא המחקר שלהם עוסק
בקיבוץ הדתי .בישיבה נדונו שאלת הרחבתה של הפעילות בקיבוצים ושאלת השתלבותו של
המכון באקדמיה.
'המדרשה' דיווחה על הפעלת מגוון תוכניות ערכיות לנוער וצעירים מהקיבוץ הדתי ומחוצה
לו ,ובפגישה נבחנו האפשרויות להרחבה ולהעמקת פעילותה המבורכת.
אין ספק שפעילות שני הגופים הללו מהווה פריצת דרך באתגר שהצבנו לעצמנו :חזרה
לעיסוק באידיאולוגיה ובשאלות הערכיות והחינוכיות שליוו ומלוות את התנועה ,בבחינת

למעלה :לימור ,דינה ומיכאל
למטה :רזי ,שרגא וליאת

יִׁשגֶּה ְמאֹד".
יתך ְ
וְַאח ִׁר ְ
יתך ִׁמ ְצער ֲ
אש ְ
" ְוהיה ֵר ִׁ
יובל  57לכפר הנוער הדתי
ביום חמישי שעבר ,ל"ג בעומר ,פתח 'כפר הנוער הדתי – כפר חסידים' את שעריו ,והזמין
את כל תלמידיו ובוגריו לחגיגת יובל ה .57 -למעלה מ 0,711 -איש (ביניהם גם חברי
הקבה"ד) הגיעו ,התחבקו ,וסיפרו על 'תחושת הבית' שמצאו בכפר הנוער הדתי .כידוע,
לאחר שנקלטה ברודגס ,ב ,0143 -הקבוצה הראשונה של ילדי עליית הנוער הדתי ,עמדו
חברי הקיבוץ בפני השאלה כיצד לקלוט בארץ את מאות הילדים הדתיים הנוספים
שמשפחותיהם באירופה ביקשו להצילם מאימת השלטון הנאצי ע"י שליחתם ארצה .מכיוון
שברודגס לא היה יותר מקום ,הוחלט להקים "כפר נוער דתי" ,שיתפקד בו-זמנית כבית ספר
וכקיבוץ ,ומאז זכו אלפי בני נוער מארצות הגולה וממדינת ישראל ללמוד בו תורה ולהתחנך
בו לעבודה .נחמיה ,מזכ"ל התנועה ,הביא בהתרגשות את ברכת בני המייסדים ,וסיים
בהקראת השורות האחרונות של החוברת "כך נולד כפר הנוער הדתי" שכתב רודי הרץ לפני
כ 57 -שנה" :כפר הנוער הדתי ,שקם במאמצים כמעט נואשים של מעטים להצלת ולקליטת
נוער דתי בעת רדיפת הנאצים ,צמח וגדל עם הישוב ועם התנועה ,וידע בכל עת ובכל
המצבים המשתנים למלא את שליחותו החינוכית .גם להבא נועדות לו משימות חשובות
ורבות בחזית החינוך לתורה ועבודה .אין ספק בדבר שלא יאכזב".

משימות חשובות
ורבות בחזית החינוך

ספראי – משנת ארץ ישראל
דברי התורה בפתח הישיבה השבועית של המזכירות הפעילה הוקדשו למפעל הענק של משפחת
ספראי :פירוש "משנת ארץ ישראל" ,וזאת לרגל צאתו לאור של הכרך ה )!( 03 -בסידרה .כרך
זה הוא האחרון בסדר מועד (מסכתות מועד-קטן חגיגה) ,ובו – בנוסף לפירוש הייחודי המלווה
את המשניות – כלולים מפתח עניינים לסדר כולו ,ונספחים העוסקים בבעלות על מתקני

הכרך ה  41 -בסדרה!

המים ,המאבק הלאומי על הקרקע ,על טהרה-מקדש-עלייה לרגל וכלכלה ,וכן מאמרים על
חכמים ותורת הסוד ,ועל נשים בסדר מועד" .משנת ארץ ישראל" היא פירוש חברתי והיסטורי
למשנה .את הפרויקט התחילו יחד פרופ' שמואל ספראי ובנו פרופ' זאב ספראי .בשנת
תשס"ג הצטרפה הבת/האחות פרופ' חנה ספראי .זמן קצר לאחר מכן הלך האב לעולמו בשיבה
טובה .זאב וחנה המשיכו בלימוד סדר נשים וטהרות .מאז פטירתה של חנה בשנת תשס"ח
ממשיך זאב לבדו .מסדר 'זרעים' יצאו כבר שלושה כרכים ,ושלושה אחרים מצויים בתהליכים
מתקדמים (מחפשים תורם) .פרטים נוספים באתר  .yavnet.org.ilזאב חברנו ,יישר חילך
לאורייתא ו"יפּוצּו ַמ ְעיְ נ ֶֹּתיך חּוצה"!

זאב ואביו

טיול קטן – רעיון גדול
כ 57 -אנשי קיבוץ טירת צבי ובני הקיבוץ לדורותיהם ,צעירים יותר ופחות ,יצאו במסגרת
חגיגות ה 57 -של הקיבוץ ליום טיול "בעקבות וותיקי טירת צבי" .היום נפתח בכפר יעבץ,
מקום ההכשרה של חברי הקיבוץ לפני עלייתם להתיישבות; המשיך ב"רודגס" שבפאתי פתח-
תקווה ואיפשר דיון נוסף (לא האחרון!) בשאלה האם טירת צבי קדמה ליבנה או להיפך; משם
יצאו המטיילים ל"מקווה ישראל" – המקום בו הכשירו את עצמם מייסדי הקיבוץ לעבודה
חקלאית ובהמשך שימשו בו כמדריכי נוער ,מסורת הנמשכת כיום עם מתנדבי יג"ל; לקבוצת
שח"ל שברחובות שבה התקיימה ההכשרה לקבוצה הראשונה של חברי הקיבוץ ,ובה – ע"פ
החלטת האסיפה – דיברו רק עברית; להרצלייה – לביקור בקיבוץ עובדיה ולסיום חווייתי
במסגד סידני עלי בו התקיימו קייטנות ילדי טירת צבי במשך שנים רבות .במסגרת חגיגות ה –
 57מתוכננים ימי טיול נוספים ,שבהם יימשכו סיפורי המסורת והמורשת ,ואחרי ששמענו את
ההתלהבות וראינו את הניצוץ בעיניים – החלטנו לספר על כך לכולם.
התלהבות וניצוץ
בעיניים

"הטיול הגדול"
חברת ההפקות אפרתי עובדת על סדרה טלביזיונית דוקומנטרית חדשה ,הבוחנת את תופעת
מסעות ההורים אל ילדיהם שיצאו ל"טיול הגדול" .צעירים שיצאו או מתכננים לצאת לטיול
הגדול שאחרי השירות הצבאי/לאומי ,אלה המבקשים לטייל בעולם ,ללמוד ,למצוא את
עצמם ,להתנדב או לעבוד ,וחושבים להזמין את אחד ההורים שלהם או את שניהם להצטרף
אליהם לחלק מהמסע ,או הורים שחושבים על אפשרות לצאת לפגוש את הילדים שלהם
בחו"ל מתוך רצון לטייל עימם ,מתוך געגועים או אפילו מדאגה ,ומוכנים לבדוק את האפשרות
להשתתף בסדרה הטלביזיונית ,מוזמנים לפנות אל עדי וייס בר-שדה בטלפון  ,175-4553733או
בדוא"ל .Adiweiss1607@gmail.com
שבת שלום,
נחמיה רפל
\\

וחברי המזכירות הפעילה

