ב"ה ,כ"ה אדר תשע"ג

שלום לכולם,

שבת סבבא

על שבת ייחודית מדווח עשהאל (עשי) פשחור (עין הנצי"ב)" :בשבת שעברה התכנסו בכפר הנוער 'הודיות'
ארבע זוגות של סבים וסבתות ,שבמהלך השנים האחרונות 'הרימו את הכפפה' ,ונענו ליוזמתו של מנהל
הכפר ,אלי שטיין ,לגור בכפר הנוער על תקן 'סבא וסבתא של הכפר' .שבת זו ,בצד היותה מפגש מרגש בין
'הנכדים' ,חניכי הכפר ,ל 4 -זוגות 'הסבים' ,יצרה הזדמנות לגעת בכל המישורים בהם קיימת פעילות
'הסבים' .ייחודה של ההתנדבות הזו הוא בכך שהיא איננה דורשת הכשרה מוקדמת ,וכל אחד מביא איתו
את יכולותיו ,תפיסותיו והבנותיו לגבי מה צריכים הילדים ,שבלשון המעטה אפשר לומר שיש להם חסכים
רבים .מטבע הדברים תוצאותיה של פעולה חינוכית זו יראו רק בעתיד ,אך חשנו במידה רבה בתוצאות
מידיות שהופגנו ביחסי הערכה וחיבה בין כל חלקי ה'פאזל' .נשאלתי פעמים רבות' :מה יצא לקיבוץ הדתי
משליחות כזו?' ,שאלה שהזכירה לי את השאלה שאני שאלתי את אלי מנהל הכפר ואת רב-פקד איציק
מפקד מגמת המשטרה ,כאשר הוחלט על הקמת 'מגמת משטרה' בהודיות' :האם אתם רוצים להפוך את כל
הנוער הזה לשוטרים?' שניהם ענו כאחד' :לא זו הכוונה ,אנו רוצים ומקווים שבעזרת לימודיהם הם יהיו
אזרחים טובים ומועילים יותר!' זו גם תשובתי לחברי בקבה"ד :אולי רק אחדים מבוגרי כפרי הנוער יבקשו
להתקבל כחברים בקיבוצינו ,אך בעבודתנו בכפר אנו מסייעים להם להיות אזרחים טובים יותר ומועילים
יותר לעם ישראל ולארץ ישראל ,וברוח הקבה"ד גם לתורת ישראל .משפט אחרון :זו ההזדמנות להודות
בשם הסבים והסבתות לדורותיהם לקבה"ד ול"הודיות" על שאפשרו לנו לתת .אנו הרגשנו שקיבלנו יותר!"
גולני שלי

בשבוע החולף ביקרה ועדת הבטחון בבסיס האימונים של חטיבת גולני .בשיחה עם סא"ל אבינועם ,לאחר
המפגש המתוק עם החיילים ,הודגש שגולני היא אכן חטיבה מבוקשת מאד ,אך רוב חניכינו הרוצים להגיע
אליה אינם מצליחים להשתבץ בחטיבה ,בעיקר מסיבות של חלוקת האיכות על פני כל חטיבות החי"ר .גולני
כיום היא חטיבה בולטת בהישגיה ומצטיינת בביצועיה ,שרבים מבין חייליה הינם חובשי כיפות ,אך מזווית
הראייה שלנו צריך להודות שבשורות הפיקוד ,מרמת מ״פ ומעלה ,חסרים בוגרי הקיבוץ הדתי.
קשר יחידים

הפעילות של אגף חברה בתחום הפנויים-פנויות מתחדשת! בחודשים האחרונים חיפשנו את הדרך
המתאימה לסייע ליחידים בבניית בית ,ולרתום את העוסקים במלאכת הקודש בקיבוצים השונים למסגרת
עבודה אחת ומשותפת .יצרנו קשר עם בעלי מקצוע בתחום זה ,ואנחנו עומדים בפני סיכום דרכי הפעולה.
המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר עם אמיתי פורת.

סיכום קדנציה

בלשכתה של אורית נוקד ,שרת החקלאות ופיתוח הכפר ,התכנסו כל ראשי תנועות ההתיישבות לשיחת
ס יכום .במהלך הפגישה נכנסו כל הזמן דיווחים על המלחמה בארבה שהגיע בהמוני נחיליו לנגב ,והם
המחישו את מקומו של המשרד ("חקלאות מזינה ,מקיימת ,מיישבת") בחיי היומיום של כולנו .חלוקת
התפקידים בפגישה היתה ברורה :אורית פירטה את הישגי המשרד בשנתיים בהן כיהנה כשרה :הגדלת
היקף התמיכה הממשלתית בחקלאות ל 077 -מיליון  ;₪תוספת  07מיליון מ"ק מים לחקלאות; גידול
בתקציב העומד לרשות המחקר והפיתוח החקלאי; פיתוח אפשרויות ועידוד תקציבי לצעירים המעוניינים
ללמוד חקלאות; חלוקת פירות וירקות לתלמידי בתי הספר ,ועוד .מנכ"ל המשרד ,יוסי ישי ,דיבר על 'חצי
הכוס הריקה' :האיום בהטלת מע"מ על פירות וירקות; האיום בהסרת הפטור מהגבלים עסקיים;
ההתמהמהות בפיתוח מקורות מים; תקנות הגנת הסביבה האוסרות שימוש בזבל בהמות ובפרש עופות,
ועוד .ראשי התנועות הודו לאורית על שיתוף הפעולה" :היית אחת משלנו!" ,על מאבקה העיקש והמוצלח
בדו"ח "ועדת קדמי" ובדיונים על "מתווה לוקר" ,והעלו סוגיות שיש להניחן על שולחן השר/ה הנכנס/ת.
מעורבות הקיבוצים בחברה הישראלית

ביוזמת "המטה השיתופי" התקיים בקבוצת יבנה יום עיון על "מעורבות הקיבוצים בחברה הישראלית".
היה מרתק ,וסיפק המון חומר למחשבה ועשייה .יאיר לסלוי ,רכז החינוך של קבוצת יבנה ,בירך את
הבאים ,ופירט את העשייה ההתנדבותית של חברי יבנה במסגרת מעון הילדים "בית אפל" ובתוכניות שונות
של עזרה לנזקקים .לאחר הברכות הציגו אסנת אלנתן (הקיבוץ העירוני "תמוז" בבית שמש) ,והרב עילאי
עופרן (קבוצת יבנה) שאלות קשות כגון :מה גובה החומה בין הקיבוץ לחברה שמסביבו? האם האחריות
הכוללת מבטלת את אחריות הפרט? האם יוזמה לפעילות יכולה להגיע מלמעלה (צוות ,מזכירות) או רק
מלמטה? במהלך היום הציגו בזה אחר זה חברי קיבוצים וקבוצות עירוניות את תוכניותיהם ,והפריסה
המרשימה ,הרחבה והמגוונת ,השאירה 'טעם של עוד' .בסוף היום ,שנולד כיוזמה משותפת של המטה
השיתופי ,מחלקת חברה בקיבוץ הדתי ומעגל הקבוצות העירוניות ,הציע זקן המשתתפים ,חתן פרס ישראל,
אהרון ידלין (חצרים)" :כל קיבוץ צריך לגדל צמ"ח = צוות מעורבות חברתית ,ואותו להשקות ולטפח!".
הגדת ר' מיצ' חפץ

בנוכחות רבים מחבריו ,תלמידיו ובני משפחתו של ר' מיצ' חפץ ז"ל (קבוצת יבנה ,ישיבת הקבה"ד) ,באולם
מלא מפה לפה ,הושקה ההגדה "הכ ל בסֶּ ֶּדר" שערך מיצ' עם ידידו ד"ר מיכאל טובין .ההגדה הייחודית,
שיצאה לאור ביוזמת המשפחה ,המזכירות העולמית של בני עקיבא ו J.N.F. -אנגליה ,כוללת הצעות רבות
להפעלת כל המשפחה במהלך הסדר .וכך נכתב בפתח ההגדה" :ליל הסדר נכלל בין האירועים המשמעותיים
ביותר בלוח השנה היהודי ,ולמרות עובדה זו ההגדה הקלאסית כוללת רק הנחיות מינימאליות לניהול
הסדר .כיצד אפשר לוודא שליל הסדר יהיה חוויה משמעותית עבור כל המשתתפים באירוע חשוב זה? הגדת
"הכל ב סדר" מספקת מגוון פעילויות שנועדו ליצור עניין ,לעורר דיון ,ולסייע למשתתפים לגלות תובנות
חדשות .הפעילויות מיועדות לכל המשפחה ,והערכה תעניק לכם את כל הכלים הנדרשים לערב מהנה ובלתי
נשכח ".הזמנות ,למהדורה העברית ו/או האנגלית ,תתקבלנה ברצון.
שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

