ב"ה כ"ד ניסן ,תשע"ג
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום

.
" את שיבת ציון היינו כחולמים"

הרב ד"ר בני לאו וד"ר יואל רפל ,חָ בְ רּו יחדיו להוצאת מחזור תפילות ליום העצמאות ויום
ירושלים ,המוקדש "לזכרו המבורך של מורה ,חכם וחלוץ ,הרב פרופ' דב רפל ,יוזם ועורך
המחזור הראשון לתפילות יום העצמאות" .לאורך כל המחזור ישנה התייחסות בולטת
למנהגים ולהלכות שנקבעו בקיבוץ הדתי ,ולמעשה יש לראות במהדורה זו נוסח מורחב של
המחזור שיצא לאור ע"י הקבה"ד בארבע מהדורות .המחזור שיצא בהוצאת קורן יפה ,קריא
ובהיר ,ומלבד סדר התפילות ליום העצמאות והביאורים למנהגים ולהלכות ,כלולות בו גם
תפילות ליום ירושלים ,ונספח של כ  05 -עמודים ובו מאמרים המרחיבים את היריעה ,וביניהם:

במחזור
ישנה
התייחסות
בולטת
למנהגים
ולהלכות
שנקבעו
בקבה"ד

מאמרו של יואל רפל על "זהותו של מחבר התפילה לשלום המדינה"; מאמרו של חתן פרס
ישראל אליהו הכהן על "התקווה"; מאמרו של הרב שמואל כ"ץ "על עיצוב דמותו הרוחנית של
יום העצמאות בידי הרבנות הראשית בשנת ה'תש"ט – שיקולים ,נימוקים והחלטות" ,ועוד.
ניתן אלפי
להזמין את המחזור (נוסח אשכנז או ספרד) במשרדי הקבה"ד ,במחיר ( ₪ 50הנחה של
 ,)05%ויפה שעה אחת קודם!
מועצת חינוך

עד למועד כינוסה של מועצת החינוך נותרו פחות מחודשיים ,וזו השעה להיכנס לעומקן של
הסוגיות העומדות לדיון .צוות מטעם המזכירות הפעילה ממשיך לעבור בקיבוצים ובמוסדות
החינוך ,מציג את תוכנית המועצה ,מבהיר את ההצעות שכבר הונחו על שולחן המועצה ,ומזרז
את הדיונים הפנימיים ובחירת הנציגים .במסגרת ההכנות העביר אלינו רזי בן-יעקב את
הדברים שכתב בשעתו רודי הרץ ז"ל (חבר קבוצת יבנה וממייסדי התנועה) ב"עמודים"" :לא
דור אחד ישלים את המלאכה .בוודאי לא הדור הזה שנאלץ לנצל את מיטב כוחותיו בהנחת
יסודות ,תוך מאבק על התנאים החקלאיים ,הביטחוניים והפוליטיים .גורל הקיבוץ הדתי תלוי
ביכולתו להקים דור של ממשיכים ,דור שיבָ נה על היסודות שהונחו .אין אנו יכולים להעלות על
הדעת שצעירי הקיבוץ יהיו אדישים לשאיפותיו .ילדינו צריכים להיות שליחיה המובהקים של
התנועה ,לא רק חברים בהיסח הדעת כתוצאת לוואי מהיותם במסגרת הקיבוץ ,אלא נושאי
המפעל מתוך הכרה ,רצון ויכולת .כזאת נראית לי התכלית העיקרית של חינוכנו .לכן יש לבחון
כל שלב וכל צעד בחינוך ילדינו לאור קנה מידה זה" .במרכז המועצה תעמוד ההתייחסות
לאתגר שהציב רודי :חינוך ילדינו להיות "נושאי המפעל מתוך הכרה ,רצון ויכולת".
למעוניינים ,המאמר השלם "על בעיות החינוך" נמצא בכתובת:
http://www.kdati.org.il/info/dor_tzair/hadracha/130320_education_problems.pdf

מועצת
חינוך
עוד
 45יום!
זו השעה
להיכנס
לעומק
הסוגיות

ועידת בני עקיבא

בחול המועד פסח" ,בין הזמנים" של תלמידי ישיבת הר עציון ,התקיימה ועידת "האמת
והאמונה" של בני עקיבא .כ 055 -צירים מכל רחבי הארץ התכנסו לדיונים נוקבים וקיבלו
החלטות שישפיעו על פעילותה של תנועת הנוער בשנים הבעל"ט .בשם חברי המליאה מהקבה"ד
שהשתתפו בוועידה (אמנון שפירא ,יוחנן בן-יעקב ,ובמידה חלקית מאד גם נחמיה רפל) ,כתב לנו
יוחנן :שני קווים מאפיינים את הוועידה ה -כ"ג :האחד – כל הנושאים המסעירים שעמדו
במוקד חילוקי הדעות והעימותים בוועידות בני עקיבא הקודמות – ארץ ישראל ,החברה
המעורבת ,לימוד התורה מול כל השאר – כלל לא עלו לדיון בוועידה זו .הייתה זו ועידה רגועה
יחסית ,ללא סערות ופולמוסים קשים .השני – חברי בני עקיבא הציבו דגש חזק על היבטים

והפעם  -דגש חזק על
היבטים חברתיים

חברתיים ,דאגה לחלשים ולנזקקים בחברה .דובר על מאמץ לגשר ולקשר בין כל חלקי העם,
לפתוח את התנועה ולהכיל עוד חניכים ממגוון קבוצות ומגזרים ,בדגש על היבטים קהילתיים.
עיקר המבט היה פנימה ,אל תוך התנועה .מושג ההגשמה ,שהיה מרכזי לפני עשרות שנים,
מתורגם בימינו בתנועה לסוגים שונים של פעילות בגיל התיכון ,כגון הדרכה של שבטים צעירים
בסניף ,פעילות חברתית וקהילתית של חבריא ב' וכדומה .האווירה הייתה טובה מאד וכן הארגון
והניהול! מעבר לכל יש בתנועה זו עוצמות ,יש בה כוחות ,יש בה נוער נפלא ,רציני וערכי ,אף אם
אינו מדבר באותה שפה בה דיברנו בבני עקיבא לפני עשרות שנים.
שירת הנוער

באסרו-חג פסח התכנסו בכפר עציון כ 555 -חניכי סניפי בני עקיבא שבקיבוצינו לפעילות –
'שרים הלל לתנועה' .והזוכים הם:
במרוץ הניווט "רצים בשבילי עציון" ,לכיתות ד'-ו' ,הוכיחו ידע נרחב ביותר ילדי שלושת קיבוצי
גוש עציון ההיסטורי – כפר עציון ,משואות יצחק ועין צורים .בתום מרוץ צמוד ניצחו ילדי כפר
עציון בנקודות בודדות .עובדה קטנה זו מהווה עדות ובשורה לכך שחינוך למורשת מקומית אכן
מחלחל .בחידון ידיעת הקיבוץ הדתי לכיתות ז'-ט' ,שהשנה – במלאות  05לעלייה לכפר עציון –
כלל גם פרקי ידע על ההתיישבות בגוש עציון ,ניצחו ילדי עין צורים .גם פה היתה תחרות צמודה
עם ילדי לביא (שבשנה שעברה ניצחו בחידון) ועם ילדי כפר עציון .הזוכים קיבלו שי – תלושי
קנייה לסטימצקי להעשרת הידע וחדוות הלמידה .בתחרות השירים שעסקה בנושא "אילנות
גבוהים – הוגי ,מייסדי ובוני התנועה" התנהל קרב צמוד בין  5-0קיבוצים .ניקוד השופטים הלך
ונערם ובראש המסך התנוסס כל שנייה שמו של קיבוץ אחר .לבסוף ,בתום דקות ארוכות,
מותחות ורועשות למדי ,נפל הפור :את מירב הנקודות קטפו ילדי משואות יצחק! כה לחי!
מאות המשתתפים גדשו את מדשאות כפר עציון ,רצו ,שרו ,חיפשו תשובות ,ורדפו אחר
ההיסטוריה התנועתית ,ערכי הקיבוץ הדתי ,מורשת גוש עציון ,וכמובן – אחר התהילה .תודה
מעומק הלב לכל העושים במלאכה – צוות מדרשת תורה ועבודה שהפיק את חומרי ההדרכה
והנחה את התחרויות ,לנוער כפר עציון שנרתם להפקה ולהעמדת האולם ,לקואופרטיב ההגברה
'שומעים חזק' שמלווה אותנו מדי שנה וממחיש לנו את ערכי השיתוף והשוויון ,ליודגימלית
שהנחתה את תחרות השירים בחן ובכישרון רב ,לנציג התנועה שהפתיע והגיע לשפוט בתחרות
השירים ,לקומונריות שהובילו את הפעילות בהצלחה רבה ,למדריכים ולחניכים שעמלו ,למדו
\\

והתאמצו מאוד ,והדליקו אצל כולנו עוד נרות של תקווה .וכמובן – לרזי האחד והיחיד! כולנו
תקווה שבשנה הבאה מספר הקיבוצים המשתתפים יוכפל ...
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

מאות משתתפים
גדשו את מדשאות
כפר עציון

