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בכל מוסדות הלימוד החלה שנת לימודים מבורכת

בית הספר דע"ת מתחדש ומתמגן

בטכס מרגש נחנך בסעד בית ספר " ָדנְ ָדש" – בית ספר חדש מהמסד ועד הטפחות .תלמידי
כיתות א' – ט' הותירו מאחריהם את המתחם הישן של בית הספר דע"ת ,ועברו לבית ספר

"נקווה שתשכחו
מהסיבות להקמה

ממוגן שנבנה במהלך השנתיים האחרונות בקצה הדרום-מזרחי של סעד .לפני הטכס סיירו
המבקרים הרבים בארבעת המבנים החד-קומתיים – בצבעי כחול ,אדום ,ירוק ואפור –
והשתתפו בקביעת מזוזות על הדלתות הראשיות .בדברי ברכתו אמר אשר דרורי ,מחמ"ד
החינוך ההתיישבותי" :המבנה החיצוני יפה ואף מדהים ,והלוואי ולכל ילדי עם ישראל יהיה
בי"ס יפה כזה .נקווה שתשכחו מהסיבות הביטחוניות שהביאו להקמת ביה"ס החדש ,ותזכו
להכניס בו תוכן תורני וחינוכי מתוך שמחה ואהבה" .יחזקאל לנדאו ,המנהל האהוב והנרגש
שליווה את כל שלבי התכנון וההקמה ,ציטט את מסכת אבותַ " :רבִּ י אוֹמֵ רַ :אל ִּת ְס ַתכֵל
בַ ַקנְ ַקן ,אֶ לָא בַ מֶ ה ֶשיֵש ב ֹו .יֵש ַקנְ ַקן חָ ָדש מָ לֵא י ָָשן ,וְ י ָָשן ֶשאֲ פִּ לּו חָ ָדש אֵ ין ב ֹו" ,והוסיף" :באנו
היום להתרשם מהקנקן היפה ,ולהודות לכל השותפים בהקמתו .ממחר בבוקר נעמול יחדיו
כדי למלא את ביה"ס החדש בתכנים ישנים וחדשים ,בערכים יהודיים ואנושיים".

מדרשת עין הנצי"ב

ָארץ ֵדעָ ה אֶ ת ה' כַמַ יִּ ם ַליָם ְמכ ִַּסים" .ב"מדרשת הבנות" בעין הנצי"ב אין
" ...כִּ י מָ לְ ָאה הָ ֶ
מקום לכל המבקשות ללמוד במדרשה! התקבלו  65תלמידות ישראליות  65 +מחו"ל ,ונותרו
מספר בנות בהמתנה לְ מָ קום שאולי יתפנה .ראש המדרשה החדש ,הרב יצחק בן-דוד ,שוהה
עדיין בניו-יורק ומצפה עם רעייתו וילדיו ללידת ילדם השלישי ,ובהעדרו מנהיגה רחל קרן
את הצוות והתוכנית .במהלך הקיץ קיבלה אסיפת החברים של עין הנצי"ב את בקשת
מזכירות הקבה"ד ,ואישרה את העברת הקרקע עליה נבנו ויבנו מבני הקבע של המדרשה
לחזקת הקיבוץ הדתי ,ועל כך נתונה תודתנו ,המצטרפת לַתודה הגדולה שאנו אומרים
לקיבוץ עין הנצי" ב על הליווי והסיוע שהוא מעניק למדרשה לאורך כל הדרך .במשרד
המדרשה נכנס לעבודה צוות חדש של מזכירוֹת ,וגם הטיפול בכל ענייני הגיוס לצבא עבר
ידיים ,והוא כעת בידיהם האמּונוֹת של אנשי מחלקת הביטחון של הקבה"ד.

אין מקום לכל
המבקשות
ללמוד במדרשה

ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע

"זמן אלול" נפתח בישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע בתפוסה מלאה" :שילוב" שנה א'
מונה כ 65 -תלמידים מהארץ ועוד  8תלמידים מחו"ל; במסגרת שנה ב' לומדים  05בנים
( 05עד נובמבר  05 +עד מרץ); בנוסף ישנם  8תלמידים הנמצאים באמצע שירותם הצבאי,

זמן אלול
בתפוסה מלאה

ועוד  60בחורים ( 8 +באלול) הלומדים ב"כולל" בתוכנית שנתית שכותרתה" :תורה ומוסר
– ע"ש הרב עמיטל זצ"ל" .הישיבה מפיצה בימים אלה מהדורה חדשה של "סדר סליחות",
המשלב לתפילה אחת את נוסחי ספרד ואשכנז ,והיא עומדת להוציא בקרוב לאור את ספרו
של הרב יהודה גלעד ,ששמו" :את קולך שמעתי – שיח א-לוהים ואדם בספר בראשית".
שק"ד ַּד ְר ָּכא

 605תלמידים באו השבוע בשעריו של בית הספר העל-יסודי שק"ד  -דרכא ,שהוסיף לשמו
גם את שם הרשת אליה חָ בַ ר במהלך החודשים האחרונים .התלמידים התקבלו ע"י מנהל
חדש ,בועז שוורץ ,מורה לשעבר באולפנית שבטבריה ,שחזר משליחות חינוכית באנטוורפן
שבבלגיה ,ומקום מגוריו הקבוע הוא מושב הזורעים .חידושים רבים בביה"ס ,וביניהם
פתיחת  3כיתות לחינוך מיוחד בחטיבת הביניים ,והעצמת התוכניות הייחודיות "בית
מדרש" ו"חווייה יהודית" .בביה"ס היסודי שבשדה אליהו נקלט מספר שיא של תלמידים:
 106בנות ובנים ,כן ירבו ויבורכו! התופעה מדהימה :בכל ישובי הסביבה מצביעים ההורים

חידושים רבים
בבית ספר שק"ד

והילדים ברגליים ,ואומרים בפה מלא :אנחנו רוצים ללמוד בשק"ד! ראויה לציון העובדה
שבנוסף לתלמידים החדשים בכיתות א' ,נרשמו לביה"ס עוד  00תלמידים חדשים לכיתות ב'
– ו' ,שהתחילו ללמוד בבתי ספר אחרים וחזרו ללמוד בשק"ד מתוך הבעת אמון בעבודה
הנפלאה הנעשית ע"י צוות ביה"ס!
שבוע אחרון ל"מיפקד הבית היהודי"

בשבת פרשת שופטים אירחו חברי עין הנצי"ב את ח"כ זבולון אורלב ,וחברי עלומים את
נחמיה רפל; במוצאי שבת הגיעו למתנ"ס גוש עציון נפתלי בנט ,איילת שקד ואורי אורבך;
ביום ראשון הופיע ח"כ אורי אורבך בטירת צבי ,וכולם מסבירים ומזרזים את הציבור שלנו
להתפקד ולהשפיע על הרכב ההנהגה הפוליטית העתידית של "הבית היהודי" .לַמתמודדים
על כהונה כחבר כנסת במסגרת "הבית היהודי" הצטרף הרב ד"ר דורון דנינו ,חבר שדה
אליהו ,ופנייה מטעמו מתפרסמת באתר האינטרנט של הקבה"ד .במהלך חודשי ההתפקדות
היינו בכל קיבוצי התנועה ,ושמענו הרבה הסברים למה לא להתפקד ,אך לא השתכנענו!
לדעתנו ,כתנועה חברתית הרוצה להשפיע ומעוניינת להוביל ,כתנועה התיישבותית-דתית
המושפעת בכל תחומי העשייה מהחלטות המתקבלות בכנסת ובממשלה ,איננו יכולים לשבת
מהצד בשעה שנקבעת המנהיגות הפוליטית של המיגזר הציוני-דתי .רבים כבר התפקדו
בקיבוצינו ,למשל באמצע השבוע עבר מניין המתפקדים בקבוצת יבנה את ה !605 -אך אנו
שואפים ליותר!! נותר עוד שבוע אחד להתפקדות ,ואנו שבים וקוראים לכל אחד מאיתנו,
צעירים ומבוגרים ,חברים ותושבים ,התפקדו והשפיעו!
שבת שלום,
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

שמענו הסברים
למה לא להתפקד
ולא השתכנענו!

