ב"ה ,ד' אדר תשע"ג

שלום לכולם,

פרס הצטיינות אישי

אלי שטיין ,מנהל כפר הנוער הודיות ,קיבל השבוע הודעה מד"ר יחיאל שילה ,מנהל המינהל לחינוך
התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער ,ובה נאמר" :אני שמח לבשר לך כי קיבלתי את המלצת ועדת הפרס
במינהל לחינוך התיישבותי ,להעניק לך פרס אישי על הצטיינות בעבודתך כמנהל כפר נוער במינהל" .תנועת
הקיבוץ הדתי מצטרפת למברכים ולמשבחים ,ומציינת בהזדמנות זו את שבחו של אלי יוזם הרעיון "סבא
וסבתא" בכפרי הנוער ,יוזמה שבמסגרתה התגוררו בכפרי הנוער השונים עד עתה ארבעה זוגות של סבים
וסבתות חברי הקבה"ד ,שהעניקו לילדים תחושות של בית ומשפחה .יישר כח!
חנוכת בית הכנסת בעין צורים

קהילת עין צורים ומכובדים רבים השתתפו השבוע בשמחת חנוכת בית הכנסת היפה "אוהל יצחק

(ע"ש הנדיב

יצחק ולפסון) ומשכן ציון (ע"ש הרב ציון לוי)" .החברים נחלצו להרחבת הבית ,שהיה צר מהכיל את כל המתפללים,
ועמלו תקופה ארוכה עד שהתקבלה התוצאה המכובדת והמכבדת .הוסיפו לשמחה ,דרשו ובירכו,
הראשל"צ הרב שלמה עמאר; קודמו בתפקיד הראשל"צ הרב אליהו בקשי-דורון; הרב חיים דרוקמן; הרב
שלמה ריסקין ועוד רבים וטובים .שותפים לאירוע היו חברי קהילת "שבת אחים" שבפנמה ,שתרמו מכספם
להנצחת זכרו המבורך של רב הקהילה ,הרב ציון לוי ז"ל ,שכיהן כרב בקהילתם במשך  75שנה ,והיה גדול
שראֵּ ל עַ מָך".
ֲבודת יִ ָּ
ּות ִהי לְ ָּרצון ָּת ִמיד ע ַ
ּותפִ לָּתָּ ם בְ ַאהֲ בָּ ה ְת ַקבֵּ ל בְ ָּרצוןְ ,
בתורה ,אוהב ואהובְ " .
צעירי התנועה הולכים ללמוד מקיבוץ חרדי

בשבת 'אחרי מות-קדושים' (ט' – י' באייר 91-02 ,באפריל) תתקיים בעז"ה שבת לצעירי הקיבוץ הדתי
בקיבוץ אור הגנוז .אור הגנוז הוא קיבוץ חרדי צעיר ,המתנהל כקיבוץ לכל דבר מבחינה מהותית (קופה
משותפת ,משק משותף וכו') ,ומבחינה טכנית הוא מצוי באמצע הדרך בין קיבוץ למושב שיתופי (אין חדר
אוכל ומכבסה אך יש אסיפות ציבוריות וניהול דמוקרטי) .המעניין ביותר הוא מקורות היניקה שמהם
שואבים החברים את הרעיונות הקיבוציים על פיהם הם חיים :בעיקר תורת הרב אשלג ,בעל "הסולם" על
ספר הזוהר ,תלמידו הרב אשרוב ועוד .השבת תתקיים בבית הארחה של הקיבוץ (המצוי בגליל העליון,
סמוך למושב מירון) .אורח השבת יהיה אמנון שפירא (טירת צבי) ,ובשבת נעסוק ,בין השאר ,במקורותיו של
הרעיון הקיבוצי-שיתופי-חלוצי ובדרכים אפשריות להיות מגדלור לחברה הישראלית .בין השאר נפגוש את
חברי הקיבוץ לשיחות ,לימוד מקורות והיכרות עם הקיבוץ .השבת מיועדת לצעירים בגילאי ( 02 - 02בלא
הבדל גזע ,מין או מעמד בקיבוץ) .אם יהיה ביקוש רב נשקול לקיים שם שבת נוספת .נשמח מאוד
בהשתתפות צעירים ,נקלטים ,סטודנטים ,זוגות וכל מי שמנשבת בו רוח צעירה .פרטים – בקרוב.

הנחת אבן פינה

במו שב השיתופי מעון שבדרום הר חברון ,שהצטרף כעמית לתנועת הקיבוץ הדתי ,הונחה השבוע אבן פינה
לבנייני הקבע של "מכון ראשית – מדרשה ללימודי יהדות לבנות" .המדרשה מציינת השנה עשרים שנה
להקמתה ,כשהיא עדיין שוכנת בקרוואנים ובבטונדות שהיוו את מבני המגורים הראשוניים והזמניים של
חברי המושב .בטכס ניתן היה לחוש את החום האנושי והאמוני הזורם במדרשה ,ואת הרצון של כולם
לסייע בלימוד תורה לשמה .נתון מעניין 02% :מבתי האב במושב הם של בוגרות המדרשה! נציגי השותפים
לבנייה החדשה – החטיבה להתיישבות בר אשות היו"ר דני קריצ'מן ומנהל המרחב חנוך אלמסי; המועצה
האזורית בראשות צביקי בר -חי; תנועת אמנה בראשות זמביש; תנועת הקבה"ד בראשות נחמיה; חברי
המושב; ראשי המדרשה ותלמידותיה – חתמו בסיום האירוע על מגילת היסוד לפני שהוטמנה באדמה.
עשינו שלום!

בסופ"ש האחרון עשו בני ובנות כיתות ט' מקיבוצי התנועה שלום .במסגרת סמינר שכבתי על "השלום
והחובה הדתית לרדוף אחריו" עסקו בהיבטים שונים של ערך השלום .למדו על השלום ביהדות ומצאו כי
הוא מופיע בכל תפילותינו וכמעט בסוף כל טקס דתי ,בעזרתו של יואל קרצ'מר (עין צורים); התווכחו על
הדר ך לעשות שלום בעזרתם של רואי רביצקי (ראש החוג הדתי במפלגת העבודה) ונריה כנפו (דובר צעירי
הבית היהודי); פגשו אנשים שעושים שלום ממש – אדיר שוורץ ,בן  ,91תלמיד ישיבת מעלה גלבוע ,שהקים
בשנה שעברה ליגת כדורגל לבנות בירושלים ובה משחקות בנות יהודיות וערביות ,ור' יוסי סופר שמוביל
בשנים האחרונות מטעם מרכז יעקב הרצוג את בית מדרש 'רשות הרבים' ,המפגיש מנהיגים צעירים מרחבי
הציונות הדתית ש משוחחים במטרה ללבן סוגיות קונפליקטיות ולמצוא את האדם שמאחורי הדגלים.
במסגרת הסמינר ניסינו לדמיין איך יראו החיים שלנו לאחר שהשלום יהיה חלק מהותי מחיינו ,למדנו על
העיקרון המטא-הלכתי "דרכי שלום" ,ובחנו אותו על רקע הסוגיה הידועה שבה חלקו הרב רונצקי יבדל"א
ויוסק'ה אחיטוב ז"ל – "האם מותר לחובש צה"לי לחלל שבת על ערבי פצוע" .היה מוצלח ,מהנה ,והכי
חשוב – החבר'ה היו נפלאים ,והוכיחו שבני נוער בקבה"ד יודעים ויכולים לקיים אווירת שבת ,תפילות
וסעודות בקדושה ובהתרוממות רוח שלא היתה מביישת אף ישיבה תיכונית .עוד יבוא שלום עלינו ...
החיים זה לא קיבוץ ?!

 57בני ובנות שנת השרות – מתנדבי יג"ל ,תלמידי המכינות והמדרשות – התכנסו בישוב "יפתח אבנת"
הסמוך לחופו הצפוני של ים המלח ,לסמינר תחת הכותרת "החיים זה לא קיבוץ?!" .המפגש ,בהובלתם של
דוד גדיש (מרכז יג"ל) וזיו כרמל (מרכז מחלקות ביטחון וחינוך) ,עסק במתח בין מקום ההתנדבות והלימוד
בשנת י"ג לבין הבית הקיבוצי וערכיו .החבר'ה שהגיעו באווירה טובה וחיובית ,שיתפו פעולה בצורה
מצויינת והעלו מעולמם דילמות נוקבות ותהיות אישיות .בניצוחו של צחי סדן ,בן קיבוץ שדה אליהו ,נטלו
החבר'ה חלק פעיל בערב שירה ,כאשר ההתלהבות והדבקות שבשירה יצרה ערב קסום שנמשך עד לשעות
הקטנות של הלילה .סיפר זיו" :מי אמר שהדור הזה אינו מכיר שירי פלמ"ח התיישבות ועלייה? בקטעים
מסויימים קמנו ויצרנו מעגלי ריקוד! למחרת ,לאחר שינה קצרה ,קינחנו את המפגש בטיול בנחל אוג ,עם
התייחסות לפיזי ולמוחשי ,וגם למטאפיסי ולאמונה הפרטית של כל אחד נוכח הנוף ,הטבע והמדבר".
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

