ב"ה כ"א טבת ,תשע"ג
א

שלום לכולם,
שלום לכולם,

"נתגבר כארי,
נעשה ונצליח!"
ֲבוֹתם"
ָ
"עֲטֶ רֶ ת ְז ֵק ִנים ְב ֵני בָ ִנים ,ו ְִתפְ אֶרֶ ת ָב ִנים א

סג"מ ירדן ,נכדתו של אריה קרול ז"ל ובתם של שּולִ ית ורענן תימור (נחלים) המשרתת כמפקדת
מחלקה בבסיס חיל החינוך "חוות השומר" ,החליטה לחנך את חייליה על מורשתו של סבה
והמ ֶסר גּובַּ ש בארבע
ֶ
הזכור לטוב :המחלקה קיבלה את השם "מחלקת לביא" ,שם נרדף לאריה,
מילים" :נתגבר כארי ,נעשה ונצליח" .ביוזמתה של ירדן ,ובסיוען של מזכירות הקיבוץ הדתי
והמועצה האזורית גליל תחתון ,הגיעו חיילי המחלקה לביריה ,קיבלו מרענן ,חתנו של אריה,
הסבר מקיף על תולדות הישוב ,על פועלם החלוצי של חניכי בני עקיבא ,ועל גבורתם של רבים
שחזרו ועלו להר והחזיקו בו למרות כל המכשולים .החיילים ,שבעבר כונו "נערי רפול" ,עוברים
ב"חוות השומר" טירונות מיוחדת ,המכשירה אותם להשתלבות כחיילים בצבא .הביקור בביריה
נחתם במסדר ,בו שולבו דברים שאמרו החיילים על החוזקות שקיבלו בטירונות הייחודית,
קטעים שאמרו מיכל ושולית ,בנותיו של אריה ,ושיחה של נחמיה ,מזכ"ל התנועה ,בה הוארה
דמותו של אריה .היה מרגש ,עוצמתי ומרשים!

"הבית היהודי"

השבוע כתב אלינו אחד מחברי הקיבוץ הדתי" :עברנו בהצלחה מהפרוזדור לטרקלין ,מערב
הפריימריז לערב הבחירות ,ובאמת ובתמים חסרה לי פנייה עוצמתית של המזכ"ל אל החברים
להתגייס למען הצלחת "הבית היהודי" .ייתכן שלראשונה בהיסטוריה ,ה"מפד"ל" נעשית
רלוונטית באופן משמעותי לכלל ישראל ולקבוצות חילוניות מובהקות .הדברים ידועים .לעניות
דעתי ,מי שאמור להשתלב במהלך הזה באופן הטבעי והמתבקש ביותר הוא תנועת הקבה"ד... .
למיפקד היתה הצלחה גדולה ,ובעקבותיה נוצר איחוד מרשים של כל הזרם הראשי בציונות
הדתית .מן הסתם לא כל החברים חושבים כמוני .אז מה? יש לי כבוד אליהם ,אך למה לא
להצטרף ,לתת רוח ַּגבִ ית ,ולתרום למהלך את קולו הייחודי והסגולי של הקיבוץ הדתי?".
בינתיים ,המיועדים לכהן כחברי כנסת משתדלים להיענות להזמנות הרבות :בקיבוצים,
במוסדות הלימוד ובימי עיון ,מעוניינים הכל לשמוע את דעותיהם על הסוגיות המרכזיות
המעסיקות את מדינת ישראל .אנו נשמח לסייע כמיטב יכולתנו בהשגת פוליטיקאים להופעות
במסגרות השונות.

למה לא לתרום את
קולו הייחודי של
הקיבוץ הדתי?

אלומה – דיון אסטרטגי

חברי הנהלת "אלומה" ,עמותה המלווה צעירים מכל שכבות האוכלוסיה משלב ההכנה לשרות
ועד החזרה לאזרחות ("משירות משמעותי לחיים בעלי משמעות") ,התכנסו השבוע לדיון
אסטרטגי .הפעילות המגוונת ,ההולכת ומתעצמת של "אלומה" ,מחייבת מדי כמה שנים בחינה
מדוקדקת ,ניתוח המציאות המשתנה והגדרת יעדים מחודשת .יאיר רינמן (לביא) יו"ר העמותה,
וחברי ההנהלה שכמחציתם הינם חברי הקבה"ד ,התכנסו יחד עם מנכ"לי הפעילויות השונות
של "אלומה" ,לדיון שהונחה על ידי יועצת ארגונית חיצונית המלווה את העמותה בשנים
האחרונות .נדונו נקודת החוזק והייחודיות של "אלומה" ,והועלו כיווני פעולה אפשריים לעתיד.

בעמותה נושבת
רוח הקיבוץ הדתי
וערכיו

 03שנים אחרי הקמתו של הארגון ,והגם שפניו ופעולותיו מופנות לקהלים גדולים ומגוונים
בחברה הישראלית – יוצאי אתיופיה ,בני נוער בסיכון ,צעירות דתיות ,בעלי צרכים מיוחדים –
נושבת בו רוח הקיבוץ הדתי וערכיו .במהלך הדיון ציינו חברי ההנהלה את גאוותם על
השתייכותם ל"אלומה" ,ואת תרומתה העצומה של יפעת סלע ,המנכ"לית ,להצלחת הארגון.

גרעין י"ג לחינוך

בחודשים האחרונים הולך ונרקם נתיב חדש למתנדבי הש.ש .המכונים 'גרעיני יג"ל' :גרעין
חינוך .במסגרתו ילמדו השינשינים בשעות הבוקר והצהרים ויעבדו בסניפי בנ"ע כקומונרים/ות
בשעות אחה"צ והערב .בכך ייפתח מסלול של מעורבות ותרומה לחברה בתחום החינוך,
שיתווסף למגוון המסלולים בתחום גמילות החסדים .המהלך נעשה בתיאום מלא עם הנהלת
בנ"ע והעומד בראשה ,דני הירשברג .אנו מקווים שמהלך זה יאפשר לאוכלוסיות נוספות
להשתלב במנהיגות ובסניפים של התנועה :בנות שרצות להתגייס לצה"ל ,ובנים .לגרעין
המתגבש נרתמו עד כה  8חבר'ה רציניים ,בעלי עניין רב ונכונות גבוהה מאוד ,ולצידם עוד כ52 -
מתעניינים .בימים הקרובים ,בתיאום עם הנהלת בנ"ע ומרכז גרעיני יג"ל ,דוד גדיש ,ייסגרו
הפרטים הטכניים של משימות הגרעין בשנה הבאה (בחירת איזור לפעילות ובעקבותיו  -בחירת
סניפים לשיבוץ חברי הגרעין ,דירות למגוריהם ,מוסדות לימוד מתאימים לשילובם וכד').
המזכירות הפעילה מברכת על הרעיון ומאחלת לרזי ולראשוני החברים בגרעין הצלחה!

מקוים שהמהלך
יאפשר להשתלב
במנהיגות ובסניפי
התנועה

למעלה מ  011 -מתעניינים במכינת יונתן

בשבועיים האחרונים נערכו  5ימים פתוחים ב'מכינת יונתן' שבקיבוץ עלומים ,אליהם הגיעו
מעל מאה בנים ובנות מתעניינים! במכינה ה רואה לנגד עיניה את ערכי תורה ועבודה ,משלבים
הבנים והבנות לימוד תורה לצד עבודה במשק עלומים .כיומיים בשבוע הם משתלבים בענפי
הקיבוץ ,ובשאר הזמן לומדים בבית המדרש תורה ,חסידות ,ציונות ,פילוסופיה ,וידיעת הארץ.
השנה ,במחזורה השני של המכינה ,חברים  52בנים ובנות ( 11בנים ו 11 -בנות) שמגיעים מכל
הארץ – מקיבוצי התנועה ,מההתיישבות (שילה ,עפרה) ומהערים .הרעיון הוא ליצור חברה
מעורבת דתית לכתחילה שפועלת יחד תוך שמירה על קיום מצוות ,להגשמת ערכי הציונות דרך
לימוד תורה ,עבודה ,וגמילות חסדים .בקרוב תצא המכינה לשבוע הישרדות יחד עם זיו כרמל,
ואנו משוכנעים שיהיה מעניין ומגבש .בקרוב יתקיים יום פתוח נוסף לקראת תשע"ד.
\\

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

לימוד תורה ,עבודה
וגמילות חסדים

