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רבני הקבה"ד במפגש עם הראשל"צ

באולם מועצת הרבנות הראשית בעיה"ק ירושלים ,התכנסו בתחילת השבוע  31מרבני
קיבוצינו ו 4 -פעילים ממזכירות התנועה .החלק הראשון של המפגש הוקדש לדיון פנימי,
אליו הזדמן מר עודד וינר ,מנכ"ל הרבנות הראשית ,ואנו מקווים שהשיחה המרתקת
שהתפתחה בנוכחותו תסייע לקדם נושאים מעשיים כדוגמת השלמת "תקן רב" לכל
הקיבוצים .עם כניסת הרב שלמה עמאר ,הרב הראשי הראשון לציון ,עברה השיחה
מהמישור המנהלי לשאלות הלכתיות ,ובתוכן :גדרו של "הדבר האבד" בחול המועד ("יש
הבדל בין פרט לבין ציבור בעריכת חשבונות של 'דבר האבד'"); הפעלת מכבסה קיבוצית
בחול המועד ("דין כביסה בחוה"מ יותר חמור מאשר בתשעת הימים" ,אך הרב ביקש לעיין
בדבר לאחר שיקבל מאתנו את השאלה המפורטת בכתב); הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת

התרשמות עמוקה
מרוחב מבטו וידענותו
של הרב

בחוה"מ למרות התנגדותם ("עם עובדים שכירים צריך להגיע לפשרה :חלק מימי החופשה
בחוה"מ ישולמו ע"י הקיבוץ ,וחלק ע"י הפועל ,או שתמצאו להם עבודה אחרת לאותם
ימים"); מכירת מבכירות ברפת והאכלת הפרות בתרומות ומעשרות; יציאת צוות ביטחון
בשבת כתגובה לאזעקה שהגיעה ממתקן הנמצא מחוץ לתחום שבת; נפקא מינה בין צוות
ביטחון של הקיבוץ לבין משטרת ישראל; תוקפם של היתרי גרמא בהלכות שבת; יוזמה
להוצאת הנחייה תורנית לכיבוי מסכי טלוויזיה ומחשבים בשבת ,ועוד .בשאלת היתר
המכירה בשביעית ,הביע הראשל"צ את דעתו הנחרצת בעד ההיתר ,והרחיב בפועלו בנושא זה
מול המתנגדים .השיחה התארכה מעבר לזמנה ,ועוזרי הרב נאלצו לבקש שנסיים אותה
מכיוון שאחרים כבר ממתינים לרב .נפרדנו בצילום משותף ,בברכת הרב למעשי ידינו,
ובהתרשמות עמוקה מרוחב מבטו וידענותו של הרב ,אישיותו ,ענוותנותו וצניעותו.
מפגש מרכזי משק וגזברים

בבארות יצחק התכנסו כ 13 -נציגי אגף המשק מכל קיבוצינו ,ובתוכם – לשמחתנו – גם
נציגים ממושבי דרום הר חברון ,שלאחרונה חברו אלינו כעמיתים .פתחה את המפגש ד"ר
רותי פרום-אריכא ,מ"מ מנהל הרשות לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות ,שהציגה את
הדרכים לקבלת סיוע תקציבי לפיתוח תשתיות בקיבוצים .צביקי פורת (עלומים) ,מרכז אגף
המשק בתנועה ,המשיך בדיווח על ההתקדמות במאבק החלב ,ומשה ליבר (מרכז משק,
קבוצת יבנה) השלים את העדכון בפרטים על ההסדרים המתגבשים בענף הפטם .המפגש
המעניין נחתם בסקירה של מנהלי "ביטוח חקלאי" ,עימם הגענו לאחרונה להסדרי עבודה
חדשים ומשופרים ,והאנליסט מאיר סלייטר (בן עין צורים) שהציג חישובים בדבר כדאיותה
של הרחבת ההתקשרות עם "ביטוח חקלאי".

 03נציגי אגף המשק
ובהם דרום הר חברון

צוות קרקעות תנועתי

בפתח ישיבת צוות הקרקעות התנועתי הציג יונתן בשיא (מעלה גלבוע) את מסמך "המלצות
משרד החקלאות למדיניות קרקעית" ,שהגיש מר יוסי ישי ,מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,לד"ר גיא רוטקוף ,מנכ"ל משרד המשפטים ויו"ר "הוועדה לשם בחינת המדיניות
הקרקעית לניהול הקרקע החקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל" .המסמך מסכם דיונים
רבים שקיים הצוות הבין-תנועתי בשאלת המדיניות הקרקעית ,ותודתנו נתונה לנציגינו שהיו
שותפים במאמץ העצום לגבש נייר מוסכם .ההמלצות מקובלות עלינו ,אך לכולנו ברור
שארוכה הדרך עד לקבלת החלטת ממשלה בנושא .בהמשך הפגישה סקרנו את התקדמות
הסדרת המעמד הקרקעי של מוסדות הקיבוץ הדתי.

ארוכה הדרך עד קבלת
החלטת ממשלה

מסע בין-דורי

עוד מסע בין דורי של תנועת הקיבוץ הדתי חזר בשלום ובתחושה שאת המסע הזה חייבים
להמשיך .כותבת אחת המשתתפות – "בי"ח תמוז ,יצאנו לדרכנו לסיור בדרכי פולין האבלות.
ל"ג משתתפים ,רובנו – עדים .אמנם דור שני ,אבל חווינו ילדות בצל הורים שאיבדו רבים
מבני משפחתם במלחמה ... .יצאנו ל"ג משתתפים ,וסיימנו כחבורה מלוכדת ,מתחשבת
ואוהבת  ...בגיל ורעדה קיבלנו את פני השבת ,משפחה אחת גדולה בת ל"ג חברים .אנשינו
עברו לפני התיבה ,וכולנו ,עם מתפללים רבים אחרים שהגיעו מישראל וממדינות אחרות ,שרנו
ורקדנו עד כלות" .יישר כוח למארגני המסע – לוי גבעון ונילי בן ארי (טירת צבי).

משפחה אחת גדולה
בת ל"ג חברים

"קפה תנועה"

כ 333 -חברים התכנסו במועדון לחבר שבקיבוץ סעד במסגרת "קפה תנועה" שיזם אגף החברה
במזכירות תנועת הקיבוץ הדתי .לאחר התכנסות על כוס קפה ,עוגה ופגישת חברים אשר הגיעו
ממשואות יצחק ,עלומים וכמובן מקיבוץ סעד ,נפתח החלק המרכזי :במאי הסרטים
הדוקומנטריים נעם דמסקי הקרין את הסרט "משחק ילדים" ,המציג את עולמם של ילדי גוש
קטיף בתקופת ההתנתקות .לאחר הקרנת הסרט המרגש התקיים דיון עם הקהל .זהו אירוע
"קפה תנועה" השמיני המתקיים בקיבוצי התנועה בשנתיים וחצי האחרונות .בימים אלה
עמלה מערכת 'עמודים' על הכנת "קפה תנועה" נוסף ,שיתקיים בעז"ה בכ"ד באלול ()33.1
בקיבוץ עין הנצי"ב .תודתנו לקיבוץ סעד על האירוח המצוין ועל הכנסת האורחים כיד המלך.

הכנסת אורחים כיד
המלך בסעד

מכינת יונתן בעלומים

משרדי הביטחון והחינוך החליטו להכיר במסגרת של גרעין יונתן בקיבוץ עלומים כמכינה קדם
צבאית ,שתפעל כשלוחה של מרכז יעקב הרצוג .המכינה תקלוט אליה גם השנה בנים ובנות
בוגרי ובוגרות כיתות י"ב מהקיבוץ הדתי ומהציונות הדתית .התוכנית כוללת לימודים
תורניים וסיורים לידיעת הארץ ,יחד עם עבודה בענפי המשק ,השתלבות בחיי הקהילה
בעלומים ,ופעילות התנדבותית בסביבה הקרובה .גרעין יונתן הוקם לפני שנה כיוזמה של בוגרי
בתי ספר תיכוניים מירושלים שהקימו קבוצה באמצעות רשת הפייסבוק .פנייתם לקיבוץ
הדתי שיעניק להם אכסניה הולידה את המחזור הראשון שפעל בהצלחה רבה ,בהנהגתם של
אמיתי פורת והרב דוד בן זזון .אנו מאחלים הצלחה לגרעין יונתן השני ,לרב דוד בן זזון שינהיג
השנה את הגרעין ,ולחברי עלומים שבלעדיהם לא ניתן היה להגשים את הרעיון.
שבת שלום,
נחמיה רפל
\\

וחברי המזכירות הפעילה

הכרה ב'יונתן' :גרעין
הפייסבוק הראשון!

