ב"ה ,ט"ו כסלו תשע"ג

שלום לכולם,

ערב הודיה בעלומים

בכל קיבוץ ובכל קהילה נמצאה הדרך להודות לקב"ה על סיומו המוצלח של מבצע "עמוד ענן" .בקיבוץ
עלומים נערך אירוע הודייה ייחודי ,שנטלו בו חלק רבים מחברי הקיבוצים והישובים הסמוכים – סעד,
תקומה ,כפר מימון ,בארי ,נחל עוז ,מעגלים ,ירוחם ,תקוע ועוד .במרכז הערב השמיע הרב מנחם פרומן
(תקוע) דברי תורה משולבים בסיפורים ובמחיאות כף של הקהל ,יחד עם אביתר בנאי ששר משיריו
הנעימים והחודרים לנשמה .צביקה בלומשטיין ,מזכיר עלומים סיכם בעלון המקומי" :אירועים ופעילויות
שבדרך כלל עובדים עליהם חודשים – ולפתע כאן הכל צומח ברגע .הכל התחיל משיבי פרומן (בנו של הרב)
שהתקשר עוד בזמן המבצע ורצה לבוא עם ההופעה המשותפת .עקב בירוקרטיה ביטחונית העסק נדחה
והגענו ליום ראשון שלאחר המבצע .שיבי הבלתי נלאה ,דחף שיבואו כמה שיותר אנשים מהאזור (בשלב
מסוים עצרנו אנשים מלהגיע) ,אלופי צה"ל (שלא הצליחו להגיע) ,ובהופעה שמענו שההזמנה הגיעה אפילו
לרוה"מ בנימין נתניהו .תעודת כבוד לקיבוץ עלומים על ערב מרגש ,ותעודת הערכה לועדת תרבות שהפיקה
ערב מהנה ומסכם של תקופה משמעותית".

פורום מזכירים
מזכירי הפנים ומנהלי הקהילות התכנסו השבוע בעלומים ,למפגש נוסף של הפורום המוביל .סיירנו וראינו
קיבוץ שמאחוריו "עמוד ענן" והוא יפה כתמיד :התעכבנו על סוגיות המיגון של מבני הציבור ובתי המגורים,
ביקרנו אך לא הספקנו להתעמק במכינת יונתן ובמבנה המשולש למורשת הנגב וסיפור בארות יצחק (אך
בעז"ה עוד נשלים) .לאורך כל הדרך ראינו נוי וזיו מיוחד של קיבוץ דתי בנגב .שמענו ממזכירי הדרום
(מיבנה ועד עלומים) על החוויות והלקחים בעקבות המבצע :איך נכון להפעיל צח"י ומהם הדגשים
החשובים לפעולה והתייחסות במצב החרום .רבים הזכירו את חווית הערבות ההדדית שהתגלתה בתוך עם
ישראל בכלל ,ובפרט בין קיבוצי התנועה ,בעיקר בנוגע לאירוח ילדים ונוער .המשכנו ללמידה בנושא
הצמיחה הדמוגרפית והקליטה בקיבוצים :עמדנו על החשיבות בגיבוש הסכמות והחלטות במזכירות
ובציבור ,הצורך בבהירות ושקיפות מול הנמצאים בתהליך הקליטה ומול כלל החברים ,והחשיבות של
חיבור כלל הקבוצות בקיבוץ לנקלטים ולמהלך הקליטה .המשכנו בלמידת נושא "עלום" – רווקים ורווקות
בקיבוץ – ואיך זה קשור למזכיר .תודה גדולה לצביקה בלומשטיין ולקיבוץ עלומים על הארוח הנפלא.

מזכירות הקבה"ד בראש צורים

לאחר כשנתיים ,שבו חברי המז כירות הפעילה וערכו ביקור מקיף בראש צורים .הביקור נפתח בסיור רגלי
שיצא ממרכז הקיבוץ ,עבר בשכונות התושבים ,עצר לתפילת מנחה בבית הכנסת ,והסתיים באיזור בתי
חברי הקיבוץ .אחריו התקיים מפגש משותף שחלקו הראשון הוקדש לחינוך .יעל סמואל ,חברת ועדת
החינוך ,הציגה את המבנה הארגוני ואת העשייה החינוכית המקומית .בחלקו השני של הדיון הציג חיים
ראש ,מרכז המשק ,את הדרך המוצעת לקליטת תושבים כחברים בקיבוץ' ובהמשך הוצג רעיון 'איחוד
הקהילות' שנובע מ תוספת גדולה ומבורכת של תושבים ששינתה את פני הקיבוץ ,גם פיזית וגם חברתית,
מהלך שנמצא כעת בעיצומו .חברי המזכ"פ העלו רעיונות לשת"פ של הקיבוץ עם התנועה ,גם במישור
החינוכי (בסיוע מח' דור צעיר ,מדרשת תו"ע ,אירוח בקיבוץ אחר ועוד) ,וגם במישור הקיבוצי (בייזום ענפים
חדשים ,שמירה על חקלאות ,קליטת בנים ומצטרפים לחברּות ועוד) ,הכל במטרה לחזק את הקיבוץ ּולְ ַשמר
את ייחודו .תודה רבה למארחים שהציגו בפני המזכירות הפעילה עשייה נמרצת והתפתחות מרשימה!
חטיבה להתיישבות – בית רימון

בכנס רב משתתפים ,ביוזמת מרחב צפון של החטיבה להתיישבות ,הוצגו שלושה 'סיפורי מקום' שבהם
מתחוללת עשייה התיישבותית חדשה – שניים מתוכם נוגעים ישירות אלינו :שלפים ובית רימון( .השלישי:
נטור שברמת הגולן ,הוא קיבוץ שהתרוקן מחבריו ,עד שנותרו בו לפני כעשר שנים  81חברים בלבד .הקיבוץ
שינה את סיווגו ועבר להיות מושב עובדים ,וכיום צומחת בו קהילה גדולה של דתיים וחילוניים) .שלפים –
המוקם על חלקת אדמ ה שבין הקיבוצים שלוחות ורשפים :מזוויות שונות ומעניינות הוצגה היוזמה שצמחה
מלמטה ,להקים קיבוץ מעורב של דתיים וחילוניים ,כאשר המועצה האזורית מובילה את המהלך ולא אחת
מתנועות ההתיישבות .בית רימון – ההדרכה והליווי של הצמיחה הדמוגראפית והבינוי המואץ נעשים תחת
הכ ותרת החיובית "מלא כרימון" ,המסבירה את האופטימיות של ארבעת השותפים בהתחדשות :הקיבוץ,
המועצה האזורית ,החטיבה להתיישבות והקיבוץ הדתי .הכנס היה חשוב ומעניין מאד!
שרגא – שליחנו במכסיקו

חברנו שרגא וילק (צמיחה דמוגרפית ,משואות יצחק) שוהה בימים אלו במקסיקו סיטי ,במסגרת שליחות
קצרה מטעם ההסתדרות הציונית העולמית ,לרגל "שבוע ישראל" שנערך בקהילה היהודית המקומית.
המטרה הראשונית של השליחות הייתה לחשוף את אנשי הקהילה לאפשרויות של החיים בארץ (עידוד
עליה) ולהביא להם מקצת מההוויה הישראלית ,אך בעקבות מבצע "עמוד ענן" הפך כל ה"שבוע" למפגן
הזדהות מרגש עם מדינת ישראל .שרגא נפגש עם כ 044 -בני נוער ב 6 -בתי ספר יהודיים וסניפי תנועות
הנוער ,והיה שותף להרצאות ,סדנאות ,מפגשים אישיים וחוגי בית שחשפו את הקהל לפניה השונים של
ההתיישבות הכפרית בארץ ,ובקיבוץ הדתי בפרט .בכל המפגשים הופנתה תשומת הלב לענייני השעה ,בהם
שרגא – בעצמו תושב האזור המותקף בטילים – היה צריך להעביר את התחושות ואת דרכי ההתמודדות
של התושבים ביישובים שנמצאו תחת מתקפת האש .בעז"ה שרגא חוזר לארץ לקראת סוף השבוע ,והוא
ישתלב מחדש בעבודתו השוטפת בשבוע הקרוב .שובך לשלום!
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

