ב"ה ,י"ד' טבת תשע"ג

שלום לכולם,

יחד עם רבים וטובים מבית ישראל,
אנו מצדיעים לסגן ת' מהישוב מ' :השמיים הם הגבול!
המריאי ,נווטי והצליחי ,ויהי ה' עמך!

המזכירות הפעילה בעין הנצי"ב
במעיין הנפלא שבתוך הקיבוץ פתחו חברי המזכירות הפעילה את הביקור בעין הנצי"ב .בעומדם ליד
המקפצה המאולתרת שמעו מרוברט ברל על ההתלבטויות הכרוכות בשליטה על זרם המבקרים העצום
הפוקד את המעיין "כל יום ,כל היום" .לפני השיחה עם חברי המזכירות ומרכזי הוועדות ,התקבלה
המזכירות הפעילה במאור פנים וקיבלה הסבר ממצה בבית החרושת רחב הממדים והמצליח – "פלציב".
לאחר מכן ,בפתח השכונה החדשה – ( 5יחידות דיור ו 3 -משפחות חבר/תושב שכבר מתגוררות בבתים) –
שמעו על הבנייה ועל ההתפתחות המתוכננת ,פגשו את נקודות החוזק בצד המשקי ,וכן את חינו המיוחד של
הקיבוץ– הנוי והאנשים .בהמשך נפגשו עם חברים בשלושה מוקדים ,ושמעו על קשיים אך גם על פעילות
התנדבותית רחבה של החברים ושל הקיבוץ בתחומי בטחון ,הצלת חיים ,אולפן גיור ואף על תכנית
ראשונית להקמת בית לבעלי צרכים מיוחדים .המפגש חידד את ההבנה שיש צורך בארגון מחודש של תחום
הקליטה והצמיחה הדמוגראפית ,ע"י גוף שיתכלל את כלל הפעילות בתחום וייצור תנופה וצמיחה .בפגישה
הוצגו גם כיוונים ראשונים לפרויקט בניה כולל לחברים ,ובכל אלה הוצע סיוע של התנועה .תודתנו נתונה
למזכירי עין הנצי"ב שארגנו את הביקור ,ואירחנו אותנו במאור פנים ל'יום לימודים ארוך'.
סדנת אדיג'ס למזכירים
ביום שלישי השבוע ,התכנסו בקבוצת יבנה מזכירי הקיבוצים וחברים-אורחים ,למפגש למידה בתורת
אדיג'ס ,שיש לה משמעות רבה לקיבוץ .את המפגש הינחה ניר בן לביא ממכון אדיג'ס בישראל ,בשיתוף עם
חברת "מעוף" .מדווח אמיתי פורת (מרכז אגף חברה ,כפר עציון) :למדנו על מושגים כמו "מחזור החיים
בארגון" ,ועמדנו על כך שרבים מקיבוצנו מצויים בשלב האריסטוקרטי (המכובד ,אך מצריך תשומת לב
שתמנע התדרדרות) .עמדנו על הצורך בחיבורם של בעלי הסמכות ,הכח והעוצמה (השולטים במשאבים) ,עם
בעלי ההשפעה (מצד הידע או מצד המעמד הציבורי) ,בכדי לקדם את ההסכמות בשלב קבלת ההחלטות,
ועוד יותר מכך בשלבי יישום וביצוע ההחלטות .לבסוף למדנו על הצורך לשפר את האינטגרציה הפנימית
בקיבוץ כתנאי להצלחתו ,כמו להצלחתו של כל ארגון ,מהלך התלוי בעיקר בכבוד ובאמון ההדדי בין
השותפים – במקרה שלנו כקיבוץ :בתוך ההנהלות ,בין האגף החברתי לאגף המשקי ,בין ההנהלות לחברים,
ובתוך החברים בקהילה .אנו מקווים שנצליח ליישם בתוך ביתנו את הדברים שלמדנו.

שבת במעלות

השבת השנייה בסדרת "שבתות עיון ונופש" שמארגנת מזכירות הקיבוץ הדתי הסתיימה בריקודים! לאחר
"הב דלה מוסיקלית" נתנו המשתתפים יד אחד לשני ,ויצאו במחול ,שביטא נפלא את תחושת רוממות הרוח
שליוותה אותנו לאורך כל השבת! תחזית מזג האוויר היתה סוערת ,והיא הביאה לשינוי מסלול הטיול של
יום שישי :מטיול רכוב במרחבי הגליל הירוק והגשום עברנו לביקור ב"שטעטל" שבכפר חסידים ,וזכינו
לחוויה ייחודית .בשבת פרשת שמות תצא בעז"ה הקבוצה השלישית להתארח במלון שבקיבוץ קלי"ה,
ובשבת פרשת יתרו תצא בעז"ה הקבוצה הרביעית להתארח במעלות .נקווה שנזכה להצלחה בכולן!

עבודות במגדל המים

באתר מגדל המים של בארות יצחק שבנגב ישנה התקדמות של ממש :במהלך הימים האחרונים החל
הקבלן ביציקת התבניות שיכילו את השלטים שיספרו את תולדות המקום בכלל ואת אירועי הקרב האחרון
בפרט .אנחנו מקווים שהעבודות סביב המגדל תסתיימנה כמתוכנן ,לקראת טכס חנוכת האתר שיתקיים
ב"ה ביום חמישי כ' בשבט ( 33בינואר  ,)3133במלאות  01שנה לעליית החלוצים להקמת הקיבוץ בנגב.
השבוע יצאה לאור ההזמנה לטכס וליום העיון ,וכולם מוזמנים!

יחזקאל כהן ז"ל

בני משפחתו ומאות משכניו ,חבריו ומוקירי זכרו של יחזקאל כהן ז"ל ,התכנסו באודיטוריום היפה של בית
חינוך עיוורים ,המצוי בשכונתו– שכונת קריית משה בירושלים ,במלאות שלושים לפטירתו .תהילה נחלון,
יו"ר תנועת 'נאמני תורה ועבודה' אותה ייסד יחזקאל ,פתחה את הערב בתארה את דמותו של יחזקאל
כ"מאמין וזורע" ,יחיד הפועל מתוך ידיעה ברורה שלא יזכה לראות את פירות עמלו ,אך בניו ובני בניו
יאכלו בזכותו את הפירות המתוקים .הגב' מלכה פיוטריקובסקי לימדה שיעור מאלף ,בו העלתה קווים
משותפים לרבן יוחנן בן זכאי וליחזקאל כהן .בדבריה הציגה מקורות תורניים לביסוס הערכים התורניים
בהם דגל יחזקאל ,ערכים שלמען הגשמתם בחברתנו הוא לחם בעוז ובמסירות .מלכה חזרה וציינה עד כמה
שאבה מיחזקאל עוצמה וביטחון ללכ ת בדרך אותה סלל גם עבורה .הרב דר' בני לאו העלה קווים לפועלו של
יחזקאל ,אותם שזר סביב יסוד מרכזי בתפיסתו הרעיונית – שילוב התורה והמדינה ,ובלשונו של יחזקאל:
"השאלה העומדת לפנינו במלוא חומרתה היא :כת לומדי תורה או עם החי על פי התורה?" .חברו של
יחזקאל מימי ילד ותו העלה זיכרונות ילדות ונעורים שהאירו את התקופה בה גדל ואת האווירה בה צמח.
המשתתפים זכו להתוודע לאיש ש היטיב לראות למרחוק ,זיהה מוקדם מאד את ניצני התופעות הקשות,
שזכו לימים לכינוי "חרד"ליות" ,איתן אנו מתמודדים כיום בציבור הציוני-דתי .את היציאה מהאולם
ליוותה תחושה שטרם התמלא החלל שנפער עם הסתלקותו של יחזקאל ,הדגל שהניף עדיין ממתין למי
שיישא אותו באומץ ,בכישרון ובנחישות כפי שעשה יחזקאל בזמנו .יהי זכרו ברוך.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

