ב"ה ,ר"ח כסלו תשע"ג

שלום לכולם,

מליאת בני עקיבא

השבוע התכנסה מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא לישיבתה "החשובה ביותר" במהלך השנה :הישיבה בה
נקבע שם השבט החדש ,שהוא כמובן סוד כמוס עד למיפקד החגיגי במוצאי 'שבת הארגון' .באתר האינטרנט של
התנועה פורסם לפני שבועיים" :תנועת בני עקיבא ואתר כיפה מזמינים אתכם :בוגרים ,חניכים ,מדריכים וחברי
שבט הרא"ה ,להציע את שם השבט הבא של התנועה! במהלך השבועיים הקרובים תוכלו להציע ,באמצעות האתר,
שמות לשבט החדש .השמות שיזכו לדרוג הגולשים הגבוה ביותר יועברו לחברי המליאה".

ואכן ,בתחילת הישיבה

הונחו לפני חברי ההנהלה הארצית  03שמות ,ובתהליך מורכב וארוך נקבע שבכל רחבי הארץ יאמרו במוצ"ש נציגי
ההנהלה הארצית והקומונריות" :מעלות למעפילים יעפילו … ואתם שבט "מעפילים" " -הרא"ה" יקרא לכם  ...ואתם
שבט הרא"ה  "?????" -יקרא לכם".

עיקרה של הישיבה הוקדש לחשיבה ולהכנות לקראת ועידת התנועה ,שתיערך בעז"ה בחול המועד פסח הבעל"ט.
אורח הכבוד בישיבת המליאה היה נפתלי בנט ,היו"ר הנבחר של "הבית היהודי" ,אותו קיבל דני הירשברג ,מזכ"ל
בני עקיבא ,במילים חמות" :כתנועת נוער אנחנו ְמנּועִ ים מלעסוק בנושאים פוליטיים ומפלגתיים ,אך כ'תנועה של
עם' אנו רואים בבחירה של נפתלי אמירה יותר רחבה מאשר במישור הפוליטי .השטח צמא למשהו חדש ,למנהיגות
שתאחד את כל הציונות הדתית לכוח משמעותי במדינה" .נפתלי השיב בנאום נרגש ,ענה לשאלות הקהל ,וסיים
במילים" :אני מבקש מכם שתתגיי סו לסייע לנו להתחיל משהו חדש .לאחר שהאיחוד של כל הציונות הדתית יושלם
– ובעז"ה הוא יושלם בקרוב – אני מבקש מהנהלת בני עקיבא לצאת בקריאה לכל חניכי התנועה לפעול להצלחת
המפלגה המאוחדת בבחירות לכנסת".
ביקורים בגרעיני יג"ל

ביוזמה משותפת של מחלקת החינוך ,מחלקת דור צעיר ומדרשת תורה ועבודה ,נערוך בעז"ה סדרת מפגשי תוכן לבני
ובנות שנת ה -י"ג של התנועה (יג"ל ,מדרשות ,מכינות ,ישיבות ,בקיצור – כל מי שדחה את גיוסו בשנה מוזמן לבוא
למפגשים) .המפגש הראשון יתקיים ביום ראשון הקרוב ,ד' בכסלו ( .)81.88.1381התכנסות בשעה  81.33בבארות
יצחק .בתוכנית :תיאטרון פלייבק בסוגיות מהשנה שלכם ,ושיח הופעה של להקת נהגי הפרדות .מוזמנים בחום !
ביקורי מחלקת הביטחון

בשבוע שחלף ביקר זיו כרמל ,רכז הבטחון שלנו ,יחד עם רכזי הבטחון של התנועה הקיבוצית ,בבסיס שייטת 80
בעתלית .בשיחה עם מפקד בית הספר להכשרת הלוחמים (בן נצר סירני) נאמר (ממה שניתן לספר )...שבשנים
האחרונות ירד אחוז הקיבוצניקים ביחידה זו ,דווקא על רקע עליית מספר הלוחמים בני הציונות הדתית .בנקודה זו
יש בהחלט מקום לעלייה מחודשת בקרב בני הקיבוץ הדתי ,ו אנו מנצלים את ההזדמנות לחזור על הסיסמא הידועה:
"התנדב לקומנדו הימי" .מי שמחפש אתגר ומסלול שֵ רּות המשלב ים ויבשה – זהו מקומו! נאחל לבנינו אורי שטרן
מלביא ולהב רזניק מבארות יצחק הנמצאים באמצע מסלול ההכשרה – הצלחה מלאה!

כפר ְ
משַ לֵ ב בגבעות

"סדנת שילוב" ,שנוסדה בקיבוץ ראש צורים לפני כ 81 -שנה ,ביוזמתן ובניהולן של תמר (שפט) הקשר ונֹעה (מיטווך)
מנדלבאום ,עברה בחודשים האחרונים לגבעות ,שהיה בשעתו הקיבוץ הרביעי של תנועת הקבה"ד בגוש עציון.
מזכירות הקבה"ד היתה שותפה פעילה בחיבורה של תנועת 'אמונה' למפעל האנושי-חינוכי המדהים ,ולהסדרת
המעבר מראש צורים למתחם החדש .בתהליך מואץ – ומאד קשה ,הנמשך גם בימים גשומים ומבורכים אלה –
הועתקו לִ גְ בָ עות עשרות קרוואנים המשמשים את  11תלמידי ביה"ס לבעלי צרכים מיוחדים ,את הבוגרים הנשארים
במקום וזוכים בתעסוקה ומגורים ,ואת  81המשפחות מתוך הצוות הרחב שכבר עברו לגור במקום .יחד עימם
הועברו לגבעות פינות בעלי החיים וחוות הסוסים ,המשמשים לצרכים טיפוליים .לראות ,להתרגש ,להתפעל ולברך!
מדרשת עין הנצי"ב

הוועד המנהל של מדרשת עין הנצי"ב קיים ישיבה ראשונה עם הרב יצחק בן-דוד ,ראש המדרשה החדש .כזכור ,הרב
יצחק לימד שנים אחדות במדרשה ,יצ א לשנת שבתון בארה"ב ,והתבקש על ידינו לשוב לעין הנצי"ב עם משפחתו,
ולהחליף את הרב אביה רוזן שהקים ברמת הגולן את 'מדרשת השילוב' .לאחר דברי התורה והפתיחה ,סקר הרב
יצחק את תוכניות הלימוד השונות ,פירט את הרעיונות להעמקת הלימוד ולהרחבתו לבנות המסיימות את שירותן
ה צבאי ,ופתח בדיון על הדרכים לגיוס תלמידות חדשות למדרשה .את החלק השני של הישיבה פתח יענקל'ה רוט
(כפר עציון) ,גזבר הקבה"ד והאחראי על הצד הפיננסי של מוסדות הקבה"ד ,בהצגת נתונים על מספרי התלמידות
(נתונים יפים ומרשימים!) ובמסירת דו"ח הכנסות-הוצאות מעודכן .לאחר סקירת המצב הפיננסי התמקד הדיון
בדרך לגיוס תרומות ותקציבים לבניית מבנה קבע לבית המדרש ,משימה הכרחית ואדירה המהווה אתגר של ממש
עבור המדרשה בפרט והתנועה בכלל.
שולחן עמיתי צמ"ד

השבוע התקיים המפגש הרבעוני של עמיתי צמ"ד (צמיחה דמוגרפית) בקיבוץ הדתי .לקיבוץ טירת צבי ,הגיעו כ13 -
פעילי צמ"ד ועסקו בסוגיית המיון והערכה .נחמיה רפל (קבוצת יבנה) ,מזכ"ל התנועה פתח את היום ,שנמשך
בסקירה מרתקת על תהליך הצמיחה של קיבוץ טירת צבי ,שהועברה בצורה בהירה וממצה על ידי אבשלום דולב
(טירת צבי) .שרגא וילק ,רכז מחלקת צמ"ד בתנועה ,הציג תרשים זרימה לתהליך הקליטה בכלל ולשלב המיון
וההערכה בפרט .עו"ד אסתר קויפמן ממשרד גילת קנולר ושות' הרצתה על "המותר והאסור בתהליך הקליטה";
איילת וולר מחברת קינן שפי הרצתה על הנושא "מבחני הערכה ככלי תומך הערכה" ,ושילבה בדבריה התנסות
מעשית; רו"ח יוסי ישראל ,מנהל המחלקה הכלכלית בחברת  ,BDOדיבר על הדרכים להערכה כלכלית של נקלט
בקיבוץ ,והביא לְ מּו ָדעּות את חשיבות המהלך  .המפגש הסתיים בארוחת צהרים כמיטב מסורת האירוח של קיבוץ
טירת צבי .תודה רבה לקיבוץ טירת צבי על האכסניה .מפגשי העמיתים מתוכננים בהמשך להתקיים פעם ברבעון ,כל
פעם בקיבוץ מארח אחר ,ומטרתנו היא לגבש קבוצת עמיתים שתלמד ותתמקצע בכל הסוגיות הרלוואנטיות.
שבת עיון ונופש – הראשונה בירושלים

כ 03 -משפחות נרשמו להתארח ב'בית שמואל' בשבת הבעל"ט – הראשונה מבין  0שבתות שמארגנת מזכירות
הקבה"ד תחת הכותרת "שבתות עיון ונופש" .בהתאם למסורת שנתקבעה בשנים האחרונות ,סוף השבוע יתחיל
בסיור מודרך בעיר דוד ,ויסתיים בהבדלה מוסיקלית ובתוכנית מיוחדת לכבוד 'שבת הארגון' של בני עקיבא .לידיעת
המעוניינים :מקומות בודדים התפנו בשבתות המתוכננות להתקיים בעיר מעלות ,וישנם עוד חדרים פנויים לחופשת
חנוכה באילת .נשמח למלאם!
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

