ב"ה ,כ"ז שבט תשע"ג

שלום לכולם,

כל כבודה

כנס "כל כבודה" השמיני של נשות הקיבוץ הדתי הסתיים בהתרוממות רוח ,למרות (ואולי בזכות )...
הכותרת שלו" :בגוף אני מבינה" .כ 051 -נשים מ(כמעט) כל הקיבוצים ,ובמגוון רחב של גילאים ודעות,
השתתפו בדיונים ובש יעורים עם מיטב המרצות מהתנועה ומסביבותיה .העיסוק בגוף ,נפש ונשיות אינו
מובן מאליו בציבור שלנו ,והוא דרש פתיחות ותעוזה ,אך האווירה הטובה והתגובות העידו כי הגיעה העת
לכך .תודה לצוות מרכז הרצוג על הכנסת האורחים החמה וההשקעה בארגון ,ולקייטרינג עין צורים על
תרומתם המצוינת לגוף שלנו  ...היום הסתיים במופע פלייבק נהדר של "קאצ'קס" ,שנתן ביטוי לתחושה
המשותפת :ברוך שעשני אשה כרצונו.

עושים שלום ורודפים אחריו

על אחת מפעולותיה של מחלקת נוער וצעירים מדווח רזי בן יעקב (לביא) :לפני שנה החלטנו שלא ייתכן
שבנינו ובנותינו יג דלו בלי שידעו ויפנימו שהשלום הוא כוכב הצפון של היהדות (כך הגדירו והסכימו ביניהם
בסמינר אשתקד שני חברי הפאנל הפוליטי – יוסק'ה אחיטוב ז"ל ואמנון שפירא יבדל"א) .בסופ"ש הקרוב
ננסה שוב לרכוש ולאמץ אל ליבנו ,יחד עם בני ובנות כיתות ט' ,את ערך השלום .כל כך הרבה נכתב על
השלום ביהדות ,וכל כך הרבה מאמצים ,ויתורים והעדפות מקבל ערך השלום בעולם היהודי ,יותר מכל ערך
אחר ,עד שזה פשוט בלתי מובן בעליל כיצד זנחנו את נחלתו של ערך עליון זה והותרנו אותו בידי אחרים.
ולקוראים המודאגים נטעים שהסכסוך הערבי-ישראלי יהיה רק אחד הסעיפים וממש לא המרכזי שבהם.
בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים ,שעל דרכה חקוק הפסוק " ְּד ָרכֶיהָ ַד ְּרכֵי-נֹעַ ם ,וְּ כָל-נְּ ִתיבוֹתֶ יהָ ָשלוֹם",
ישמעו המשתתפים שיחות והרצאות ,ילמדו מקורות ויעמיקו בהבנת והטמעת ערך זה בתוכנו .אנחנו לא
נעצור בשיחות ובלימוד וננסה יחד עימם לחלום – כיצד תיראה החברה שלנו כשיהיה שלום  ...שנזכה!

הישרדות

חניכי 'מכינת יונתן' שבעלומים יצאו בתחילת שבוע זה ל"סידרה קרבית" :שלושה ימי הישרדות במדבר.
מעבר למיומנויות ולטכניקות אותן למדו בימים אלו ,ובנוסף להתנסּות ביכולת האישית לעמוד באתגרים
הניצבים בפני כל אחד ואחת במהלך החיים ,מהווה סידרה זו כלי להתחברות לארץ ישראל ,הזדמנות
לנשום את רגביה ולשתות מגבי המים בנחליה .החניכים פגשו את נחל צין במיטבו ,מלא מים ,וכלשון
הנבואה :״וַ יֹאמֶ ר ,כֹה ָאמַ ר ה' :עָ שֹה הַ נַחַ ל הַ זֶ ה גֵבִ ים גֵבִ ים״ (מלכים ב ,ג  ,ח).

ערב עיון לזכרו המבורך של אליעזר גולדמן

ביום שלישי הבעל"ט ,ב' אדר –  , 02.2.2101יתקיים בעז"ה במרכז הרצוג ערב עיון לזכרו המבורך של
אליעזר גולדמן ,חבר קיבוץ שדה אליהו והוגה דעות נועז ,יצירתי וצנוע .ירצו :ד"ר אריאל פיקאר על
השאלה "כיצד פוסקים הלכה בימינו?"; פרופ' דני סטטמן "על האפשרות של חזרה בתשובה בימינו"; פרופ'
אבי שגיא על "רב תרבותיות במישור האישי ומחויבות דתית"; ד"ר גילי זיוון על "מדינת ישראל כמדינה
חילונית – אתגר וערך לציונות הדתית" .מתכנסים בשעה  ,03.11ופותחים בדברי נציג המשפחה .מומלץ!
בארות יצחק שבנגב

שבוע חלף מיום העיון בעלומים והטכס ליד מגדל המים ,ודומה שעדיין "הָ יִ ינּו כְּ חֹלְּ ִמים" .מאות התכנסו
בחדר האוכל של עלומים ,נהנו משירת ילדי סעד; צפו בהמחזת קטע מ"בשערי עזה" ע"י ארבעה מחברי
וילדי בארות יצחק; והאזינו בקשב רב להרצאות המקוריות והמעניינות .שיאו של היום היה טקס חנוכת
אתר מגדל המים ,שנעשה בתוך אוהל ענק וְּ לווָ ה בגשמי ברכה עזים .קצרה היריעה מלתאר את החוויה,
וקצרה היריעה מלהודות לכל השותפים בעשייה .נציין גם את הופעתו של גיליון "עמודים" מיוחד לרגל
האירוע ,שכל הקורא אותו מתרגש ומתפעם .אנו ממשיכים במשנה מרץ בהשלמת העבודות ליד המגדל,
ובהתאמת מבנה "המשולש" שבתוך עלומים ליעדו כ"אולם מורשת וזיכרון" .בעז"ה ,בתוך חודשים אחדים
נחנוך את מכלול ההדרכה וההנצחה ,ונפתח את האתר לפעילות חינוכית סדירה.
תודה מנפתלי

אחוז ניכר מחברי הקיבוץ הדתי ותושביו הצביעו "הבית היהודי" .לא כולם ,אבל רובם! בימים אלה אנחנו
עוקבים אחר המהלכים להרכבת הממשלה ,ונושאים תפילה להצלחה .מעבר לקשרי העבודה הנבנים עם
חברי "הבית היהודי" ,ובנוסף להבעות התודה בע"פ ,קיבלנו בימים האחרונים – ביחד עם רבים מבני
הצינות הדתית –מכתב תודה מנפתלי בנט ,וזו לשונו:
אחיי ואחיותיי ,רציתי לומר לכם תודה.
תודה שבמשך עשרה חודשים פעלתם ,תמ כתם ,התפקדתם ,הצבעתם ,שכנעתם ,ומעל לכל האמנתם
שאנחנו יכולים להוביל ולעלות למרכז הבמה הפוליטית .המפד"ל שבמשך  53שנה הייתה מפלגה
קטנה ,הפכה עכשיו לבית יהודי גדול ,שותפה מרכזית בהובלת המדינה .המבחן הגדול שלנו עכשיו
הוא ברור :האם נשכיל לפעול למען כל עם ישראל ו כלל צרכיו (הורדת מחירי דיור ,חיזוק הפריפריה,
שבירת מונופולים ,חינוך איכותי ,זהות יהודית ועוד) ,או שמא נישאר מפלגה סקטוריאלית  ...אם
נדאג לכל העם ,אנו רק בתחילת הדרך.
 ...אנו עומדים בפני משא ומתן קואליציוני בשבועות הקרובים .אנו מניחים את המתחים והפגיעה
מאחורינו ,כי צריך לדאוג למדינה שלנו .חברים וחברות ,התחלנו דרך ארוכה שמחייבת את כל מי
שנבחר לעבודה קשה .אך לא רק אותנו .בשנים הקרובות אנו נצטרך המון עזרה בקידום תוכניותנו,
ואני מתכוון לעמוד עימכם בקשר קבוע.

תמיכתכם החשובה לא הסתיימה בקלפי.

תודה רבה ,נפתלי

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

