ב"ה כ"ט אייר ,תשע"ג
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
נעלה את ירושלים

גולת הכותרת של "יום ירושלים" עבור ביה"ס בקבוצת יבנה היא העלייה הרגלית של תלמידי י"ב.
משעות הערב של ליל החג ועד הצהריים שלמחרת הם עולים מהשפלה ,ברגל ,בנות ובנים ,ומגיעים
תשושים אך רוקדים ונלהבים אל "סלע קיומנו" שבכותל המערבי .זכינו לראות השבוע את

תלמידי י"ב עולים
רגלית לירושלים

רּוש ָלִם,
התגשמותה של נבואת זכריה" :כֹּה ָאמַ ר ה' ְצבָ אוֹּת :עֹּד י ְֵשבּו זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנוֹּת בִ ְרחֹּבוֹּת יְ ָ
וְ ִאיש ִמ ְשעַ נְּת ֹּו בְ יָד ֹּו מֵ רֹּב י ִָמיםְּ ,ורחֹּבוֹּת הָ עִ יר יִ מָ לְ אּו יְ ל ִָדים וִ ילָד ֹּות ְמ ַשחֲ ִקים בִ ְר ֹּחבֹּתֶ יהָ " .פגשנו
בסמטאות העיר העתיקה את כל בית ישראל ,ובתוכם זיהינו את חברי בית רימון ושדמות מחולה,
טירת צבי וקבוצת יבנה ,ועוד רבים וכן טובים ,וכולם שמחים ביום חגה של עיר הקודש ,בירת
מדינת ישראל" .אַ ְש ֵרי הָ עָ ם שֶ ָככָה ּל ֹּו".
ביקור במכינות עֹצם וקשת

מדווח זיו כרמל (טירת צבי ,מרכז מחלקות ביטחון וחינוך) :השבוע ביקרתי בשתי מכינות :מכינת
אלפי
ֹּעצם ,שעברה מעצמונה שבגוש קטיף לישוב נווה שבחולות חלוצה וזכתה לא מכבר למשכן חדש
ומרשים ,ובמכינת קשת שברמת הגולן .במכינת עצם פגשתי את מייסד המכינה וראשה ,כיום הרב
הצבאי הראשי הרב רפי פרץ ,וקיימתי שיחה עם בני הקיבוץ הדתי הלומדים בה .בקשת ,יחד עם
הרב יעקב ראש המכינה ו 4-מבחוריו ,שוחחנו על המשמעות העצומה של המכינה לחבר'ה שלנו
בבניית אורח חיים של תורה ואמונה .בשתי המכינות שיבחו והיללו את חניכינו ,וציינו את
המידות אותן הם מביאים מהבית ,בדגש על אחריותֵ ,כנּות וחברּות .לתחושתי ,יש חשיבות

במכינות שיבחו
והיללו את חניכנו

בהדגשת דרכו הייחודית של הקיבוץ הדתי בשילוב עולמות ,ובשיחות עם הצעירים ציטטתי מדברי
יוסקה אחיטוב ז"ל בדבר "קשיי היום יום של המתינּות הדתית" .אנחנו נמשיך לפעול כמיטב
יכולתנו לחיזוק הקשר עם בנינו ובנותינו במגוון מסלולי י"ג ,וזאת על ידי שיח אישי משמעותי
ודיון מתמשך על דרכה של התנועה ,משנתה ופועלה.
מכינת יונתן בסדרת צפון

מכינת יונתן שבקיבוץ עלומים יצאה בשבוע שעבר ל"מסע צפון" ,ועליו מדווח הרב דוד בן-זזון:
המסע היה מגוון מאוד .שמענו אנשים מעניינים ומרתקים בצפון ,הלכנו הרבה ברגל וגם ראינו
הרבה מארץ ישראל היפה .פתחנו את המסע בקיבוץ גינוסר ,במוזיאון על שם יגאל אלון ,שם
למדנו להכיר את האיש ,ונכנסנו לעומקן של סוגיות פוליטיות ומדיניות שיש להן השפעה עד ימינו
אלה .סיירנו בפקיעין ולמדנו על היחסים בין הדרוזים לבינינו ,ולא נפרדנו מהכפר לפני שעמדנו
להתפלל מנחה בבית הכנסת העתיק בפקיעין .בצפת שמענו על עברה של 'עיר הקודש' וקורותיה.
למחרת פגשנו את חברי "השומר החדש" שבקיבוץ לביא ,והבנו שיש אתגרים נוספים במדינת
ישראל .בערב הלכנו במסע לילי מקיבוץ לביא דרך קיבוץ בית רימון ועד לקיבוץ חנתון ,שם עשינו
את השבת ולמדנו על הדומה והשונה בחברה הישראלית .תודה לאמיתי פורת ולאיציק יבלונסקי
שהובילו את הסדרה.

מסע צפון -מסע
מגוון מאוד

גבאי צדקה

הרחק מאור הזרקורים פועל במזכירות התנועה צוות 'גבאי צדקה' ,ועל פי הנחיותיו מועברות
ניהול
כספיות .השבוע קיבלנו מכתב תודה והערכה ,המיועד למעשה לכלל חברי התנועה
תמיכות
שבתקציבם ובתרומותיהם מתאפשר הסיוע לנזקקים .להלן קטעים מהמכתב ,כמובן לאחר השמטת
הפרטים האישיים:

מקום  1בחידון
תנ"ך העולמי

אנו ... ,משפחה מבית שמש ,רוצים להודות לכם מקרב לב על התמיכה והעזרה במשך השנים האחרונות עבור
משפחתנו ,ובמיוחד עבור ההוצאות הרפואיות היקרות שלא היה באפשרותנו להשיגם .תמיכתכם הרבה עזרה לנו
מאוד להעניק לילדים את מלוא חסרונם בכל התחומים .כידוע משפחתנו מורכבת מ 5 -ילדים ושניים מהם סובלים
מחוסר הורמון גדילה .למשפחה בעיות כלכליות קשות מאוד .עם כל זה וביחד עם תמיכתכם אנו עושים כל מאמץ
לתת חינוך טוב ומועיל לילדינו ,ושמחים לבשר לכם שאחד מילדינו  ...זכה בחידון התנ"ך העולמי האחרון ,במקום
הראשון .הישג גדול ומכובד לתפארת מדינת ישראל .בשמי ובשם אשתי וילדי אנו מודים ומעריכים את תמיכתכם

במשפחתנו היקרה .אשרינו שזכינו וכבר אמרו חז"ל במסכת נדרים" :היזהרו בבני עניים שמהם תצא
תורה".
"הבית היהודי"

יו"ר הבית היהודי מר נפתלי בנט ,וח"כ זבולון כלפה ,נענו לבקשותינו ,ובשבוע שעבר ,לאחר חנוכת
הקו החדש בעלבד ,נפגשו עם עשרות מתושבי המועצה האזורית שפיר ,חברי הוועדה המדינית של
הקיבוץ הדתי ,ראשי ארגונים חקלאיים ועוד ,לשיחה פתוחה על מיגוון נושאים שעל סדר היום .אבו
וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל וחבר קיבוץ נגבה ,פתח בהצגת הקשיים שהרשויות
הממלכתיות מציבות בפני החקלאים ובפני חברי המושבים והקיבוצים הרואים ייעוד בהתיישבות
במרחב הכפרי ובפריפריה .המשיכו בהעלאת נקודות שונות אחדים מהמשתתפים ,וביניהם :תמיר
עידאן ראש המועצה האזורית שדות נגב; אשר אברג'ל ראש המועצה האזורית שפיר; איציק איליה
מזכ"ל איגוד המושבים של הפועל המזרחי; ניר מאיר יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים
הקיבוציים; אסי פליישמן מזכירת משואות יצחק (תודה רבה על האירוח הלבבי!); גרשון שליסל
מרכז ההערכּות לשנת השמיטה במשרד החקלאות; צביקי פורת מרכז אגף משק בקבה"ד ,ועוד .בין
השאר אמר נפתלי" :זו ממשלה טובה .המיקוד של עשייתנו הוא בתוך החברה הישראלית ,ושיתוף
הפעולה עם יאיר לפיד הוא נכס .חברי הכנסת מטעם 'הבית היהודי' יושבים היום בצמתים
מּודעִ ים לַהזדמנות ולַאחריות .ראייתנו ועשייתנו אינה מגזרית אלא טובתה
ָ
מרכזיים ,ואנו

שיחה פתוחה על
מגוון נושאים שעל
סדר היום

והתפתחותה של מדינת ישראל על כל מרכיביה" .בסיום העניק עמיחי אביעד (משואות יצחק ,יו"ר
העמותה להנצחת ביריה) לנפתלי את הספר "ביריה שלנו" שיצא לאחרונה ,ונפתלי אמר בהתרגשות:
"תיזמון מיוחד במינו! תיכננתי להפתיע את אשתי ולקחת אותה בשבוע הבא לסופשבוע בביריה ."...
לקראת המועצה

המרחב כבר פתוח וההצעות היפות נאספות זו לצד זו .מהקמת מועצת נוער תנועתית ועד הכשרת
מורים ברוח הקיבוץ הדתי; מפתיחת שערי הקיבוצים לגרעיני בוגרים ועד הקמת אולפנה ברוח
הקיבוץ הדתי .בימים אלה יוצאת לאור חוברת המאגדת את שלל ההצעות ,הרעיונות ,והמחשבות
שהועלו על ידי חברים בתנועה .בהקדמה לחוברת כותב אמיתי פורת – לשולחננו הגיעו יוזמות ,רעיונות
\\

וסיכומי דיונים במגוון נושאים ,ואנו נערכים לפרסם אותם בצורה מקובצת ,כדי לאפשר לכולנו ,לדון ,להתווכח ואף
לגבש עמדות אישיות וקבוצתיות.

גרעיני
בוגרים
אולפנה
ברוח
הקבה"ד

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

מועצת
נוער

