ב"ה י"א תשרי ,תשע"ג
א

שלום לכולם,
גניזת ספרי תורה

על אירוע ייחודי דיווח לנו הרב מאיר נהוראי ,הרב של משואות יצחק" :ביום ראשון ז'
בתשרי ,היינו שותפים לאירוע מרגש של קבורת ספרי תורה אודים מוצלים מאש ,שנגאלו
והובאו לישראל באמצעות עמותת 'מנורה' המנוהלת על ידי חברנו משה מושקוביץ (מושקו).
הגווילים הונחו בכדי חרס והוטמנו בבית הקברות של משואות יצחק .בטקס דיבר הרב חיים
דרוקמן שליט"א ,שאמר בהתרגשות את דבריו של רבי חנינא בן תרדיון בעת שנשרף באש:

אודים מוצלים מאש

"'גוילין נשרפין ואותיות פורחות' ,הגוף נשרף אבל הרוח נשמרת" .לאחר מכן אנשים,
ובתוכם תלמידי ישיבת אור עציון ,ונשים ,ובתוכן בנות ממכינת צהלי ,רקדו לכבוד ספרי
התורה .הספרים הוטמנו והטקס הסתיים באמירת 'ה' הוא האלוקים' ושירת אני מאמין.
יישר כח למושקו ועמותת 'מנורה' ,חברא קדישא של משואות יצחק ,מועצה דתית שפיר,
ולכל אלו שעמלו וזיכו אותנו במצווה כה חשובה ומרגשת".
בארות יצחק שבנגב

ביום ראשון ביקרו מר עומרי שלמון ,מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,ומר
עמי אוליאל ,מנהל מרחב הדרום של קק"ל ,באתר בארות יצחק שבנגב ובמבנה 'המשולש'
שבקיבוץ עלומים ,ועמדו מקרוב על התקדמות העבודות .לשמחתנו הבנייה ב'משולש'
מתקדמת בקצב מהיר (עומרי" :מרגש לשמוע את הלמות הפטישים במבנה המשולש ,ומרגש
לראות את הבניין הערום המתחיל לקרום עור וגידים") ,אך יכולת מקצועית בלתי מספקת
של הקבלן שעבד ליד מגדל המים גרמה לעיכוב העבודות באתר .הביקור נוצל לישיבה רבת
משתתפים של העוסקים בהכנת התכנים שיוצגו ויועברו ב'אולם המורשת והזיכרון',
שימוקם ב'משולש' .את ארוחת הצהריים ניצלנו לתכנון ראשוני של טכס חנוכת האתר ויום
העיון ,שיתקיימו בעז"ה במלאות  07שנה לעליית חלוצי בארות יצחק לאדמות הנגב ביום
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הבנייה מתקדמת בקצב
מהיר

מיזם אבישי טבת

את עבודתו הייחודית של אבישי טבת (גן שמואל) ,בטיפול בנפגעי צה"ל ובבעיות פרטניות של
המשרתים בפועל ושל המועמדים לשירות בצה"ל ,מלווה צוות מטעם המזכירות הפעילה,
המתווה את הדרך ועוקב אחר הפַּ ן התקציבי .אבישי עובד כפעיל בקבה"ד בהיקף מלא ,והוא
עומד בקשר מתמיד עם כל קיבוצי התנועה ,ועם התושבים ב 0 -מועצות אזוריות עימן יש לנו
הסכם של שירות לפי הצורך בתשלום חודשי קבוע .התרחבות עבודתו של אבישי והעמקתה
מביאים אותנו למיסודה ע"י קביעת נהלי התקשרות ,השונים ממועצה אזורית אחת
לרעותה .אנחנו גאים ביכולתנו לסייע בתחום הכל-כך רגיש ,ומנצלים גם את ההזדמנות הזו
בכדי להודות לאבישי על פועלו המבורך.

הזדמנות להודות על
פועלו המבורך

משולחן הוועדה הרעיונית-מדינית

בהמשך לסדרת פגישות עם המתמודדים במסגרת הבחירות המוקדמות (פריימריז) למפלגת
"הבית היהודי – המפד"ל החדשה" ,נפגשו חברי הוועדה הרעיונית-מדינית במועדון לחבר של
קיבוץ בארות יצחק עם ח"כ זבולון אורלב ,המתמודד לראשות המפלגה ,ועם הגב' שולי
מועלם ודורון דנינו (חבר הוועדה – שדה אליהו) ,המתמודדים לכהונת חבר/ת כנסת באותה
מפלגה .מלכתחילה ,נקבע מועד הישיבה לפי לוח הזמנים שפרסמה ועדת המיפקד ,מתוך
כוונה שבמהלך הדיון יהיו לפני חברי הוועדה נתונים מדוייקים על מספר המתפקדים ,אך
הצלחתו של המיפקד גרמה לעיכוב בהוצאת 'ספר הבוחרים' :למיטב ידיעתנו התפקדו
למעלה מ 07,777 -איש ,מספר כפול מהתחזית הראשונית ,ובתוכם לפחות  3,077מקיבוצי
התנועה (מספר כפול ממספר המתפקדים במיפקד הקודם) .במהלך הישיבה ,לצד
סקירותיהם ודבריהם של המתמודדים ,התקיים דיון עֵ ר בשאלת הבעה תמיכה פומבית

הצלחת המפקד מעכבת
הוצאת ספר הבוחרים

באחד מהמתמודדים לראשות המפלגה ,והנושא הועבר לאחריותו של מזכ"ל התנועה ויו"ר
הוועדה .הוועדה איחלה הצלחה לחברנו דורון דנינו ,שנכנס למגרש הפוליטי ומשקיע בו את
מיטב מרצו וכוחו .המפגש הבא של הוועדה מתוכנן לשבוע שבין ההצבעה על ראשות המפלגה
להצבעה על מועמדי "הבית היהודי" לכנסת.
כפרי הנוער הדתיים

מחויבותנו כלפי כפרי הנוער הדתיים ,כממשיכי דרכם ובניהם של ראשוני הקבה"ד שהקימו
את הכפרים ,מעסיקה אותנו לאורך כל השנה .בראשות הוועדה לעליית הנוער הדתי עומד
מזה שנים רבות עו"ד משה אגרסט ,ואת עיקר העבודה השוטפת עושה רפי בן-אבי (שלוחות).
בשלהי החופש הגדול סייענו רבות לפתור בעיות שנתעוררו ב'כפר הנוער הדתי – כפר
חסידים' ,ולאחר שהכפר נכנס לפעילות חינוכית-לימודית שגרתית נתבקשנו לסייע ל'כפר
הנוער ימין אורד' .הפעילות החינוכית בימין אורד נמצאת בשיאה ,עם קרוב ל 077 -חניכים,
אך תהליך הבינוי וההתחדשות הפיזית לאחר השריפה הגדולה רחוק מלעמוד בלוחות
הזמנים ,והוא אינו עונה על הצרכים .השבוע נפגשנו עם ראש המועצה האזורית חוף כרמל,
מר כרמל סלע ,ועם יו"ר קק"ל ,מר אפי שטנצלר ,כדי להסדיר הענקת סמל ישוב לכפר הנוער,
וכדי לקדם סלילת כביש היקפי מסביב לכפר ,שישמש הן כציר תנועה מרכזי לבאים אל הכפר
והן כרצועת ביטחון כנגד שריפות.

עבודה
שוטפת
לאורך
השנה

שליחים ושליחויות

במרכזה של ישיבת המזכירות המורחבת של "בני עקיבא – התנועה העולמית" עמדה
השאלה :האם לעודד את סניפי בני עקיבא ברחבי העולם לעסוק בפעילות של 'קירוב לבבות'
ע"י הכנסת חניכים שאינם שומרי מצוות לתוך הסניפים הקיימים כמקובל בבנ"ע ,או שמא
ליצור סניפים נפרדים לנוער המגיע מבתים שאינם שייכים ל'אורתודוכסיה' ,ואינם רגילים
לאורח חיים דתי .הדיון הזה בוודאי מוכר לכל חברי הקבה"ד שבבחרותם היו בהכשרות
וריכזו סניפים בגולה ,וגם אם חלפו עשרות שנים עדיין השאלה קיימת ומעניינת.

חג שמח!
\\

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

קרוב
לבבות
או
הפרדה?

