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שלום"ס
סיום הש
לכולם,
על הבמה באולם הגדול של 'בנייני האומה' בירושלים ,לנגד עיניהם של כ0,333 -
מסיימי הש"ס במסגרת 'הדף היומי' ,הוקרנה תמונת רקע עם שמות היוזמים,
המארגנים והתורמים לערב ייחודי זה .היה לנו נעים מאד לראות בראש התמונה
את הלוגו של תנועת הקיבוץ הדתי ,שאמנם לא תרמה משאבי הון להתכנסות
הגדולה אך בהחלט תרמה באופן משמעותי לקיומו והתנהלותו .קודם להתכנסות
של האלפים התכנסנו ,עשרות חברים מקיבוצינו בצפון ובדרום ,בהר ובעמק,
לתוכנית משלנו לכבוד המתמידים בלימוד 'הדף היומי' :נפגשנו ב'בית הרב קוק',
שמענו מהרב יוחנן פריד ,יו"ר הבית ,והרב אריה שטרן ,המועמד לכהן כרב
הראשי האשכנזי של עיה"ק ירושלים ,על פועלו של הרב זצ"ל ודרכו הייחודית
בלימוד הגמרא .המשכנו ל'היכל שלמה' ,המסמל יותר מכל את הרבנות הראשית
בימיה היפים ,ושם – לאחר ביקור במוזיאון למורשת היהדות – שמענו שיעורים
מהרב ד"ר יהודה ברנדס ,מהרב ירון בן-דוד מבארות יצחק ,ומאברהם ברניגר –
אחד מהלומדים הקבועים בבית רימון .בנוסף לחגיגה בירושלים ציינו בכל
קיבוצינו את סיום הש"ס במסיבה מקומית ,כל אחד בדרכו וכידו הטובה ,וברוך
ה' שזכינו לקיים "יגדיל תורה ויאדיר".

מוצ"ש חיילים
במוצאי שבת 'נחמו' קיימנו בקבוצת יבנה מפגש לחיילי הדרום .באולם האירועים
נפגשו המעטים שהגיעו עם זיו כרמל (טירת צבי) ,רכז מחלקת הבטחון ,שסיפר על
חוויה אישית מ'מבצע משה'; בהמשך הערב סיפר תא״ל צביקי טסלר (קבוצת
יבנה) ,רמ״ט פיקוד העורף ,על חוויות שחווה כטייס במהלך ניסיונות החילוץ של
רון ארד; בסיום צפו כולם בהופעתו של נועם יעקובסון ,שהפליא בשירה עם
חומרים מקוריים .כל זה בליווי קפה משובח ועוגות איכותיות ומפנקות ,יצר ערב
איכותי .כאמור ,על אף מיעוט החיילים שהצליחו להגיע ,ברוח הפסוקים שקראנו
בתורה באותו בוקרֹ" :לא מֵ ֻרבְּ כֶם ִמכָּל-הָּ עַ ִמים חָּ שַ ק ה' בָּ כֶם וַ יִ בְּ חַ ר בָּ כֶם" ,אנו
מאמינים שערב זה מסמן ומסמל את יחס התנועה לחייליה ,ומבינים שיש קושי
לחיילים להקדיש את מוצ"ש המאוחר של הקיץ למפגשים תנועתיים .תודה
לאנשי קבוצת יבנה ולרעות בית אריה על העזרה הרבה והדלת הפתוחה.
ערב המסמל את
יחס התנועה
לחייליה

סיום הש"ס
הקיבוצי והציבורי גם יחד

התחלות בנייה באתר בארות יצחק שבנגב

בשני מוקדים התחילו הבנאים לעבוד השבוע :ליד מגדל המים שבלב השדות
נערכו יציקות לדוגמא לשביל המונומנטאלי שיוביל את המטייל והמבקר ממגרש
החנייה אל המגדל ,ובתוך קיבוץ עלומים מתמקם הקבלן ההופך את "המבנה
המשולש" למרכז מורשת וזכרון .לוח הזמנים הולך ונעשה צפוף ,מכיוון שאנו
מבקשים לקיים את טכס חנוכת האתר ביום העלייה של חברי בארות יצחק

נותנים כבוד לחלוצים
ולמייסדים

שבנגב אל הנקודה המרוחקת והמבודדתִ .ר ְּשמּו בבקשה לפניכם :בעז"ה ,ביום
חמישי כ' בשבט תשע"ג ( 03בינואר  ,)3330במלאות  03שנה לעלייה ההיסטורית,
נחנוך ברוב עם את האתר המשוקם והמשומר ,וניתן לחלוצים ולמייסדים את
הכבוד המגיע להם.
סיום קדנציה – יהושע מוזט

בשעת פרסומן של שורות אלה עורכים חברי המזכירות הפעילה מסיבת פרידה
מיהושע מוזט ,שנבחר לכהן כמנהל הקהילה בקיבוצו ,שדה אליהו ,והוא חוזר
הביתה .במהלך  4השנים בהן עבד יהושע כפעיל במזכירות התנועה הוא השאיר
את רישומו בתחומים רבים .פעילותו הורגשה הן בקרב הפעילים בתוך קיבוצי
התנועה והן בקרב החברים הרבים שהשתתפו בקורסים השונים ובכנסים שארגן
במהלך כהונתו .אין זה המקום להאריך בשבחיו ,ואת סיכום הכהונה והתובנות
של יהושע ממנה ניתן יהיה לקרוא בראיון פרידה שיתפרסם בע"ה בגליון
'עמודים' הקרוב ,אבל חשוב לנו לומר ליהושע בקול רם :תודה רבה על עשייה
נפלאה!
תודה על עשייה נפלאה!
המזכירות הפעילה והמזכירות המורחבת

המזכירות הפעילה החלה בדיונים קדחתניים לקראת שנת התקציב .3330
ההיערכות שלנו מתחילה מקביעת יעדים מרכזיים לפעילות התנועתית ,מהם
נגזרות המשימות שכל מחלקה במזכירות הפעילה מקבלת על עצמה .הדיון
הראשוני התמקד ביוזמה לקיים בתשע"ג הבעל"ט ,מועצה שתעסוק בענייני
חינוך.
המזכירות המורחבת תקיים בעז"ה בעוד כחודש ישיבה מיוחדת בדרום הר-
חברון ,שתוקדש להכרת המושבים השיתופיים שלאחרונה קיבלו באסיפת
החברים שלהם את ההחלטה להצטרף לתנועת הקיבוץ הדתי במעמד של
"עמיתים" .כידוע' ,עמיתי התנועה' הוגדרו בתקנון כישובים דתיים שיתופיים,
המזדהים עם ערכי התנועה ומקיימים אורח חיים חקלאי .ישובי דרום הר חברון
עונים בהחלט על ההגדרה ואנו חוברים אליהם בשמחה .אל הדיונים וההצבעה
שתקיים המזמו"ר ושתהפוך את קבלתם לרשמית ,נצרף סיור להכרת האזור
כולו.
שבת שלום,
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

מזכירויות בפעילות

