ב"ה י"ז סיון ,תשע"ב
א

לכולם,
שלוםשלום
לכולם,
יוסקה אחיטוב ,זכרו לברכה,

יוסק'ה אחיטוב ,אחת מדמויות המופת של הקיבוץ הדתי ,הלך מאיתנו השבוע .יוסקה היה לרבים
מורה וחבר .איש צנוע ועניו ,מלא וגדוש בחכמה ובידע ,תלמיד חכמים שהתורה היא ביתו ,ואת
חדריה השונים מכיר היטב ,חוקר אקדמאי ,בקי בעולם המחקר ובדרכיו .יוסק'ה עסק בלימוד,
בהוראה ובעשייה בנושאים רבים ,כתב מאות מאמרים ותגובות הממחישות את הידע התורני
העצום ורחב המימדים שלו ,שלֻווה תמיד בצניעות ,ענווה ומתן כבוד לאחרים .יוסקה ראה
ביהדות דרך חיים צודקת ומוסרית ,ולכן לא יכול היה לסבול תופעות של עושק ,קיפוח ,יחס
משפיל כלפי זרים או נשים ו התבטלות עיוורת בפני רבנים או מנהיגים רוחניים כוחניים .הוא היה
ממקימי ישיבת הקיבוץ הדתי ומרכז יעקב הרצוג שבעין צורים .יהי זכרו ברוך.

יוסק'ה ז"ל
אחת מדמויות
המופת של תנועת
הקיבוץ הדתי
יהי ז

רוח צפונית

מדווחת הילה אונא (שדה אליהו) ,רכזת 'אישה בתנועה' :הקיץ כבר כאן ,אך בצפון עדיין אפשר
ליהנות מאביב ,ולא סתם אלא "אביב נשי" .כ 07 -הנשים שהשתתפו בשני המפגשים הראשונים
בסדרה ,הצטרפו אל הבשורה :הגיע הזמן לפזר את הערפל סביב הנושאים הקשורים לגופניות
ולנשיות ,לשלב את קול הטבע וקול התורה ביחד ,גוף-נפש-רוח משולבים ,למהות אחת שלמה.
בשני המפגשים הועלתה ,בין השאר" ,האופציה הנשית" – נשים רבות העוסקות בייעוץ ובהדרכה,
בפן התורני (יועצות הלכה ,פוסקות טהרה) ובפן הבריאותי .המפגש השלישי והאחרון בסדרה
יתקיים בשבוע הקרוב (כ"ג בסיון ,6..1 ,ב 07:.7 -בשדה אליהו) .הדס כהן ומיכל אזולאי-אשכנזי
(ממרכז "נשימה") ידברו על "נשיות ואינטימיות במדרש" .השיחה מיועדת לכל אחת ,בכל גיל
ומצב משפחתי ,וגם למי שלא נכחה במפגשים הקודמים.

לפזר ערפל סביב
נושאים של
גופניות ונשיות

המזכ"פ במגד"ע

ביקור חברי המזכירות הפעילה בקיבוץ מגדל עוז נחתם בשיחת חברים רבת משתתפים ,עוצמתית
ומעניינת בה בלטו האווירה הטובה ,הכבוד ההדדי (למרות המחלוקות) ,וגאוות היחידה של
הקיבוץ על דרכו גם ַּב ַּפן "הקיבוצי" וגם ַּב ַּפן "הדתי" .הביקור החל בסיור במגוון הדירות ובדיור
המוגן שהעמידה הקהילה לטובת בעלי צרכים מיוחדים .בהמשכו העפלנו לראש הגבעה ופגשנו את
אסתי רוזנברג ,מנהלת בית המדרש הגבוה לבנות וסיימנו בהכרות קצרה עם "מעוז" המשותף
למגדל עוז וקבוצת יבנה – מפעל לייצור לוחות (פנלים) מוארים למכשּור תעופתי ,ימי ויבשתי.
בארוחת הערב בדירותיהם של החברים (תודה! היה טעים מאד) ,זכינו להיכרות קרובה ,ואכן :חן
המקום על יושביו! מאז הביקור הקודם של המזכ" פ נעשה צעד חשוב בקליטה ובצמיחה
דמוגראפית ,צעד הנותן תקווה גדולה וממשית לעתידו של הקיבוץ .במהלך הביקור כשנפגשנו עם
חברי המזכירות שמענו ש " חל מפנה ברמה של החיבור לתנועה בשנתיים אחרונות ,בו יכול לחוש
גם מי שלא בתפקיד ציבורי .אני גָאה להיות חלק מהקיבוץ הדתי בכלל ,וחברת מגדל עוז בפרט".

גאוות יחידה על
הדרך הקיבוצית
והדתית

כמו מעגלים במים

כ 17 -חברים מרוב קיבוצי התנועה השתתפו השבוע ביום עיון "כמו מעגלים במים" שעסק
בנושא 'ההשפעות של פגיעה מינית על הקהילה' .יהושע מוזט (מרכז אגף חברה) מדווח :יום
העיון שהתקיים בקיבוץ בארות יצחק היה מיועד לצוותי מניעה ,מנהלי קהילה ורבני הקיבוצים.
פרופ' רחל לב-ויזל ,עו"סית ,מומחית לטיפול בנפגעים מיניים וראש ביה"ס לטיפול באמצעות
אמנויות באוניברסיטת חיפה ,דיברה על פגיעה מינית בקהילה כאירוע רב נפגעים; יונתן
פיאמנטה ,עו"ס קליני ,מנהל היחידה לטיפול בפגיעות מיניות בביה"ח זיו העלה נקודות
טיפוליות מניסיונו העשיר; הפאנל בהנחייתה של תמי כץ-לס ,פסיכולוגית תעסוקתית ,
ובהשתתפות מנהל קהילה ,ראש הצוות לטיפול ומניעת פגיעות מיניות ורב קיבוץ ,נגע בנושא
קונפליקטים ואחריותיות באירוע של פגיעה מינית .הציבור שלקח חלק פעיל סייע לקיום דיון

פגיעה מינית
כאירוע רב נפגעים

מלמד ומרתק .יום העיון מציין סיום שנה נוספת של פעילות התנועה בנושא ,במטרה להעצים
ולמקצע צוותי מניעה ,על מנת שיוכלו לתת מענה הולם במקרה של אירוע .אנו יכולים לציין
ֵ
בסיפוק רב את כברת הדרך שכל קיבוצי התנועה עשו בנושא ,וזו הזדמנות להודות לאסתר שי
(שד"א) אשר ליוותה את הפורום מטעם התנועה ביד רמה בשנים האחרות ,על פעילותה הברוכה
והמורגשת בכל הקיבוצים.
עוד משהו טוב מבית "אלומה"

במסגרת תוכנית "זינוק בעליה" המופעלת ע"י "אלומה" (יו"ר – יאיר רינמן ,לביא; מנכ"לית –
יפעת סלע) התקיים בשבוע שעבר יום גדנ"ע ייחודי להורים של נערים בני הקהילה האתיופית
מאשדוד .מדובר בקבוצה בת למעלה מ 07 -אבות (אשר לא שירתו בצה"ל) בני הקהילה
האתיופית ,אשר לקחו חלק באירוע "חייל ליום אחד" ,בו הם 'עלו על מדים' בבסיס גדנ"ע שדה
בוקר ,ועברו שיעורי משמעת צבאית ,הכרת מבנה צה"ל וסולם הדרגות הצבאי .בהמשך תירגלו
ההורים תרגילי פרט וחוליה ,נשאו אלונקות ,עשו תרגילי סדר וזכו להרצאות על ביטחון ישראל.
גם את האוכל הצבאי הם זכו לטעום .מי שלא ראה את ההתמתחות ב"הקשב" של יוצאי
אתיופיה בגילאי ה ;07 -מי שלא ראה את עיניהם הבורקות כשהם לבושים במדי צה"ל ושרים
את המנון מדינת ישראל ברחבת קבר דוד בן גוריון – לא ראה מהי אהבת ציון וירושלים .תוכנית
"זינוק בעליה" הוקמה מתוך ההבנה כי לצה"ל השפעה מרכזית על תהליך הקליטה וההשתלבות
של העולים בחברה הישראלית ,וכי להורי בני הנוער תפקיד מהותי בהצלחת השתלבותם בצבא
ובחברה .מאז החלה התכנית "זינוק בעליה" עלה מספר המתגייסים ליחידות קרביות מקרב
העדה האתיופית בעשרות אחוזים והנשירה קטנה .עוד תרומה קטנה ומבורכת של הקבה"ד
לחברה הישראלית.

שבת שלום,
נחמיה רפל
\

וחברי המזכירות הפעילה

מי שלא ראה את
עיניהם הבורקות לא
ראה מהי אהבת ציון
וירושלים

