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קובי ליאון – מדליית כסף

קובי ליאון ,בן ניר-עציון ,שנפצע קשה בלבנון כשעלה על מטען במסגרת שירותו בסיירת שקד,
זכה במדליית כסף באופני יד ,במסגרת התחרויות הפראלימפיות .הידיעה באינטרנט היתה
קצרה" :קובי ליאון ,חבר הסגל הפראלימפי של ישראל ,זכה היום במדליות כסף וארד ,במסגרת
תחרות הגביע העולמי במרוצי אופני יד לנכים ,שנערך באיטליה .במרוץ נגד השעון למרחק 41
ק"מ הגיע קובי למקום השני ,בזמן של  91.42דקות ,שתי שניות בלבד אחרי המנצח האירי.

ברכות על ההישג
המופלא!

במרוץ הכביש במסלול קשה למרחק  14.4ק"מ ברחובות רומא ,הגיע ליאון למקום השלישי,
בזמן 4.91,91 :דקות ".ברכותינו הנרגשות לקובי על ההישג המופלא!
הנחת אבן פינה

בעמק המצלבה בירושלים הונחה השבוע אבן פינה ל"בית בני עקיבא" .לפני  44שנה עזבה
ההנהלה הארצית של בני עקיבא את הקומה השלישית בבית ברחוב דובנוב  7בתל אביב ,ועלתה
למשכנה הזמני ברחוב חזנוביץ בירושלים .עתה עולָה התנועה קומה נוספת ,והיא בונה את 'הלב
הפועם של התנועה' בעמק המצלבה ,שזכה לכינוי 'עמק תנועות הנוער' בגלל ריבוי הסניפים
המצויים בו .במופע דגלים חגיגי של עשרות בנים ובנות מסניף ירושלים ,לעיני מאות חניכי
התנועה והוריהם ,ובנוכחות ראש עיריית ירושלים וכל הצמרת הפוליטית של "הבית היהודי",
עלה לבמה הר' חיים דרוקמן – יו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא וחבר ההנהלה הארצית כ 16 -שנה
– והלהיב את כולם בהצגת תרומתה של התנועה לעם ישראל ,לארץ ישראל ולתורת ישראל" :אי

מופע דגלנות לעיני
מאות חניכים והורים

אפשר לתאר" ,אמר הרב דרוקמן "את מדינת ישראל ללא תנועת הנוער בני עקיבא!" הידד
במעלה!
קפה מעורר

ערב ההתעוררות שהתקיים השבוע בקיבוץ עין הנצי"ב במסגרת 'קפה תנועה' ,העיר והאיר את
הנכונות והצורך של הציבור שלנו בהתכנסויות מן הסוג הזה – התכנסות של ניגון ושיח .ליוזמַ ת
'מערכת עמודים' ,שהובילה את התכנית ,חָ בְ רּו מדרשת הגולן ומדרשת עין הנצי"ב ,ובזכות
שיתוף הפעולה נוצר מגוון עשיר של מובילי הערב – חברי ותושבי הקיבוץ הדתי ,מוזיקאים
ויוצרים ,וכמובן גם רבנים ואנשי רוח .יש לשער שהמגוון העשיר הוא זה שהביא להשתתפות
הרחבה (מעל למצופה) ,שיצרה אמנם צפיפות בחדרי המפגשים וגרמה לכך שלוח הזמן בהחלט
לא תקתק ,אך פתחה את הלב .באי הערב התמודדו בגבורה בדילמה הלא קלה – באילו
מהמפגשים להשתתף ועל מה לוותר ,ואם להציג את חצי הכוס המלאה – הטעימה הקצרה
מהמפגשים המיוחדים של הערב נתנה טעם של עוד .יישר כח לאנשי עין הנצי"ב על האירוח
הנעים והטעים ,ולכל משתתפי השיח והניגון שרובם התנדבו ובאו לערב ללא כל תמורה גשמית.
נתראה ב'קפה תנועה' הבא ,שיתקיים בע"ה בחלק הדרומי של התנועה.

טעימה קצרה נתנה
טעם של עוד...

בית הספר העל-יסודי בקבוצת יבנה

אחרון אחרון חביב בדיווחי פתיחת השנה – ביה"ס העל-יסודי בקבוצת יבנה .להלן שורות
אחדות מהדיווח הנרחב של שרה עברון ,מנהלת בית הספר :כתות הקליטה שלנו – שכבת ז'
ושכבת י' – מלאות וגדושות .בשערי בית הספר נכנסים מידי בוקר  26תלמידים לכתה ז' ו446 -
תלמידים לכתה י' .בנוסף אליהם נקלטו תלמידים בודדים לשכבות הגיל האחרות .ההתחדשות
אינה פוסחת על חדר המורים ,שבו נקלטו  41מורים ומדריכים חדשים ,וכן ממונה חדש על
החטיבה העליונה ,יקיר זוכר .כולם מתקבלים בברכה ובשמחה .בכל בוקר נשמעות סליחות
בנוסח המשולב מארבעת מנייני התפילה שלנו ,מנגינה ע ֲֵרבָ ה לאוזן .הורים רבים ישמחו לקרוא
שמסלול בית המדרש ממשיך לצמוח ,והוא מקיף כעת חמישה שנתונים מ -ז' ועד י"ב ,והדגם
החדש של הפנימייה נמצא בשלבי הרצה.

מסלול בית המדרש
ממשיך לצמוח

'בית ילדים' בקיבוץ בית רימון

לראשונה זה הרבה שנים ,עם פתיחת שנת הלימודים הנוכחית נפתח מחדש 'בית ילדים' בקיבוץ
בית רימון .לבתי הילדים מגיעים ילדי הקיבוץ ,ילדי חברים ותושבים ,לאחר שובם מבית הספר.
עבור כולנו מהווה ידיעה זו אבן דרך בהתחדשות שעובר הקיבוץ ,וסממן ראשון לחידוש מערכת
החינוך החברתי בקיבוץ .לצורך הפעלת בית הילדים הוסב אולם "תאנה" שבמרכז הקהילתי
למטרה זו.

בית ילדים בבית
רימון  -אבן דרך
בהתחדשות

שבתות עיון ונופש

ממשיכים במסורת! המזכירות הפעילה מארגנת גם בחורף הבעל"ט  1סופי-שבוע לחברי הקיבוץ
הדתי ותושביו .פרטים – במודעה שבאתר .הרשמה מוקדמת – מומלצת ,מכיוון שמספר החדרים
העומדים לרשותנו בכל אחד מסופי השבוע – מוגבל .בעז"ה ,נוסיף השנה הצעה לחופשה בחנוכה,
באילת ,למשפחות עם ילדים ,בתמיכת "מפעלות הציונות הדתית" .פרטים – בקרוב!

שנה טובה ומבורכת
רבי ירחמיאל ,בנו הבכור של 'היהודי' ,סיפר לקהל חסידיו בבית מדרשו:
כשלמדתי את מלאכת השען ישבתי בבית חותני ,וגם הוא ידע בטיבו של שעון .פעם אחת היה לי
חשק רב לנסוע לצדיק אחד גדול ,אבל לא היה לי כסף להוצאות הדרך .אמרתי לחותני ,אם יתן
לי עשרה זהובים אתקן את שעון הכיס שלו ,שנתקלקל זה זמן רב ,והוא עצמו ניסה לשווא
לתקנו .הסכים חותני .נטלתי את שעון הכיס ופירקתיו כולו כדי לראות מה חסר בו .ראיתי שלא
חסר בו כלום ,ורק נוצה אחת הדקה כחוט השערה כפופה קצת .ברגע אחד יישרתי את הנוצה,
והשעון היה טוב כמו בשעה שיצא מתחת יד עושהו.
(מתוך :מרטין בובר ,אור הגנוז)
כשסיפר זאת רבי ירחמיאל זלגו כל עיני העדה דמעות.

כתיבה וחתימה טובה
שבת שלום,

\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה
צייר :יצחק גרוסמן ז"ל ,סעד

רק ליישר את
הנוצה הכפופה

