ב"ה ,ט"ז חשון תשע"ג

שלום לכולם,
העצרת המרכזית לזכר יצחק רבין

כמה עשרות בני נוער מקבוצותינו הגיעו ל'כיכר רבין' במוצאי השבת שעברה ,אור לי"ב בחשוון ,ונטלו חלק
בעצרת 4 .נואמים מתוך  9היו חובשי כיפה ,והם זכו לתשואות רמות מקהל אלפים שכמעט כולו אינו חובש
כיפה .יצאנו ב תחושות מעורבות :מצד אחד ,זכינו להרבה חיבוקים ומילות הערכה על כך שהגענו ,מצד שני
קשה היה לצפות בסרטונים שתעדו את ההסתה ,ובהם נראו חובשי כיפה רבים מתלהמים .קשה היה גם
לשמוע חלק מדברי הנואמים שלא הצליחו להתאפק ולשמור בליבם את דברי הביקורת על "הצד השני",
דהיינו :עלינו" ,הדתיים" .מצד אחד הרגשנו בבית ,בין אוהבי עם ,ארץ ומדינה ,בין חלוצים חברי תנועות
הנוער הכחולות ,ומצד שני היינו מתי מעט שחבשו כיפות ו/או חולצות בני עקיבא .יצאנו עם הרבה גאווה,
עם תחושת שליחות וגם עם לא מעט שאלות ותהיות .אנו מקווים שבשנה הבאה תימשך מגמת השותפות.
מחלקת הביטחון בשק"ד – יום הכוון

בסדרת שיחות והרצאות בבית ספר שק"ד-דרכא השלימה השבוע מחלקת הביטחון את רצף 'ימי ההכוון'
לקראת שרות משמעותי .השיחות סיפקו למועמדים לשרות מידע רלוונטי ,ועסקו בהכנה מנטאלית לקראת
הצבא ושנת ה -י"ג .שיתוף הפעולה והמשובים מראים בברור את הרלוונטיות ואת חשיבות הימים הללו
כחלק מתהליך הליווי וההכנה של בנינו ובנותינו לשלבים הבאים בחייהם .לצד שיחות המכינות את
הצעירים לקראת שלבי המיון השונים ,קיימנו יחד עם דוד גדיש ,רכז היג"ל בבני עקיבא ובקבה"ד ,שיחות
על האפשרויות העומדות בפני הבנים והבנות במקומות ההתנדבות השונים .לשמחתנו כמעט  011%מהנוער
שלנו מצהיר בביטחון שהוא רוצה ללכת לשנת שרות התנדבותית לפני שרות החובה ,ומעבר לתרומה
המשמעותית למעגלים חברתיים שונים אין ספק שזו שנת הכנה מצויינת לקראת אתגרי הצבא.
תוכנית ליווי העשרה ושיח לבני ובנות ה -י"ג

בשילוב כוחות עם מחלקת הדור הצעיר ומדרשת תורה ועבודה יזמה מחלקת הביטחון סדרת מפגשי תוכן
לבנינו ובנותינו שבמסלולי י"ג השונים (מתנדבי שנת השרות יג"ל ,תלמידי המכינות והמדרשות וכד').
התוכנית קושרת את הבנים והבנות לקיבוץ הדתי ,מעוררת לשיח ערכי ומכוונת לערנּות ומעורבות חברתית.
בכוונתנו לקיים  6מפגשי תוכן ,ובסיומם – בחודש מאי– לסיים את התוכנית במסע משימתי בן יומיים.
פרטים מדוייקים יפורסמו בקרוב בקיבוצים ובתאי הדואר של כולם .את המפגש הראשון נקיים בעז"ה
ביום ראשון ד' בכסלו ,01/00 ,בקיבוץ בארות יצחק ,בין השעות  ,09:01-22:01תחת הכותרת" :החיים זה
לא קיבוץ – אז מה הם?" עיסוק בחווית ה -י"ג .בתוכנית הופעה של להקת נהגי הפרדות ,תיאטרון פלייבק
ועוד .הרשמה במשרדי הקיבוץ הדתי (עדנה) ,ואנו מצפים לכל בנות ובני י"ג.

'כיתה חכמה' בישיבת מעלה גלבוע

ישיבת הקבה"ד במעלה גלבוע מזמינה את הציבור הרחב להשתתף בשיעורים הניתנים ע"י רבני הישיבה
בשידור חי! באמצעות טכנולוגיות חדשות יכול כל אחד – לאחר שיירשם מראש דרך האתר של הישיבה –
להשתתף ללא תשלום בשיעור המועבר מהישיבה למחשבו הביתי ,ולהיות שותף פעיל בשיעור :לשאול,
להתווכח ולהתפלמס עם שאר המשתתפים בשיעור .בימי שני יעביר הרב יוסף סלוטניק שיעור בנושא:
"עריכה מעצבת – קריאות באבות דרבי נתן" ,ובימי שלישי יעביר הרב בני הולצמן שיעור בפרק שמיני של
מסכת סנהדרין .פרטים נוספים באתר הישיבה או בטלפון.14-6411802 :
בארות יצחק שבנגב

 01חברי 'צוות היגוי רחב' העמֵ לים על פיתוח אתר בארות יצחק שבנגב ,ועימם נציגי הקיבוצים בארות
יצחק ,סעד ועלומים ,התכנסו השבוע לסקירת ההתקדמות ולגיבוש קווי פעולה לעתיד .נקודת המפגש היתה
ליד מגדל המים ,והיה מחמם את הלב לראות א ת העבודה המקצועית הנעשית במקום ע"י קבלן ש"אוהב
את העבודה ומבין את חשיבותה" .מהשטח הפתוח עברנו למבנה "המשולש" בעלומים ,שם ראינו את
העבודה העצומה הנעשית כדי להכשיר את המבנה ליעדיו התיירותיים והמורשתיים .בחלק האחרון של
המפגש הציגה שרית יודקה-אוקון (עלומים) את התוכניות הפיזיות והחינוכיות שיתקיימו במקום ועסקנו
בתכנון יום העיון וטכס חנוכת האתר שיתקיימו בעז"ה במלאות  81שנה לעליית בא"י להתיישבות בנגב.
מגדל עוז

לאחר שנים רבות בהן אירח קיבוץ מגדל עוז סמינרים של "בני עקיבא – התנועה העולמית" ,שנמשכו
שבועות אחדים ,הגיעה לאחרונה קבוצה של  01בני נוער צרפתים לתוכנית שנתית ,מטעם ארגון ׳התקווה׳
בראשותו של הרב דויד מאמו .הקבוצה תשהה בקיבוץ במשך שנה לצורך לימודי יהדות והכרת הארץ ,והכל
כהכנה לשירות צבאי/לאומי ולימודים אקדמיים .השינוי התקבל בברכה ,והוא זוכה להצלחה גדולה:
הקבוצה מצויינת ,החניכים שבעי רצון מהאווירה הקיבוצית-כפרית ,המשפחות המאמצות פתחו את
בתיהם ברצון ,ואנו מקווים שבעקבות החלוצים תבואנה בשנים הבאות קבוצות נוספות.
בחירות ל"בית היהודי"

ביום שלישי הבעל"ט ייערך השלב הראשון בבחירות המוקדמות ל"בית היהודי" .כידוע ,לאחר הפרישה
מהמרוץ של הרב פרופ' השר דניאל הרשקוביץ נשארו שני מתמודדים על ראשות המפלגה :ח"כ זבולון
אורלב ונפתלי בנט .בשעתו ,פנתה הוועדה הרעיונית-מדינית אל המועמדים בבקשה ובהצעה להגיע ביניהם
לסיכום מוקדם על ניהול משותף של המפלגה לאחר הבחירות ,מכיוון שלעבודה במערכת הפוליטית דרושים
גם הניסיון והידע שיש לוותיקים וגם הרעננות והתנופה שמביאים עימם החדשים ,אך הדבר לא צלח.
בשבוע האחרון יצא נחמיה ,כותב שורות אלה ,והביע באופן אישי תמיכה פומבית בזבולון אורלב ,הן משום
כישוריו והישגיו המּוכ ִָחים שכולנו נהנים מהם ,והן משום החשש מכניסת יו"ר חדש למפלגה שאין לו ניסיון
בעבודת הכנסת .כמובן שכל חבר בתנועה אינו מחוייב לבחירה זו ויכול וצריך להצביע על פי מצפונו האישי.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

