ב"ה ,י"ד סיון תשע"ג

שלום לכולם,

ביקור בצפון

מר קורט רוטשילד ,נשיא תנועת המזרחי העולמי ,ומר סולי סאקס מזכ"ל התנועה ,ערכו ביקור בקיבוץ הדתי.
נחמיה רפל ולוי גבעון (טירת צבי) ליוו אותם לאורך הביקור .קורט הוא בן  ,29אך פעילותו וסקרנותו הינם
מדהימים .לפני כ שנתיים הוא ורעייתו 'עשו עלייה' והתיישבו במרכז ירושלים ,ומספר פעמים פנה קורט וביקש
לראות את הקיבוץ הדתי .למרות רצונו לראות את הכל נאלצנו להסתפק בביקור קצר ,רק באחדים מקיבוצינו
שבצפון .הביקור נפתח בישיבת השילוב במעלה גלבוע ,שאת דרכה הייחודית הציגו הרב יהודה גלעד ,ראש הישיבה,
והרב רוס סינגר .קורט שמח לשוחח עם אחד מתלמידי הישיבה שהגיע אליה מקנדה ,ארץ מגוריו הקודמים של
קורט ,וביקש להבין כיצד ילד ממונטריאול מוצא את דרכו לישיבה שבמעלה גלבוע .בקיבוץ מירב התמקד הביקור
ב"בית הילד" וב"בית בגלבוע" ,הנותנים פתרונות ייחודיים לזקוקים לקהילה חמה ואוהבת .קורט התעניין מאד
במקורות הפרנסה של הקיבוץ ,ושמע בקשב רב ממזכיר הקיבוץ ,עמוס בן נון" :מירב זה לא רק קיבוץ חקלאי ,אלא
קיבוץ של שבעת המינים! אנחנו מגדלים חיטה ולפעמים גם שעורה ,גפן ,זית ,רימון ותמר .רק תאנים חסרות לנו".
מהגלבוע ירדו המבקרים לעמק המעיינות ,התבוננו בפליאה בעשרות המתרחצים במעיין הייחודי שבתוך קיבוץ עין
הנצי"ב ,והמשיכו לבית המדרש של מדרשת הבנות .לאחר שיחה עם תלמידות שהגיעו מארה"ב אמר קורט" :אין
ספק שאתם עושים נפלאות בבית המדרש הזה! האהבה של התלמידות ללימוד ,לעם ולארץ ,היא מרשימה!" .הביקור
נחתם בבית המדרש ע"ש הרב צבי הירש קלישר שבטירת צבי ,שם הזכירו קדיש גולדברג ואיצ'ה פוקס נשכחות
מימיהם בתנועה בשנות ה 06 -של המאה הקודמת ,וקורט רוטשילד התמוגג מנחת.
חילופי מנכ"לים

באולם הישיבות של משרד החקלאות ,סביב שולחן עגול רחב ידיים ,התכנסו ראשי תנועות ההתיישבות וארגוני
המגדלים ,לפגישת פרידה מהמנכ"ל היוצא ,יוסי ישי ,ולפגישת היכרות עם המנכ"ל הנכנס ,רמי כהן .אמר אחד
הנוכחים" :בשנים הרבות שאני מגיע למשרד החקלאות ,פגשתי  8שרים ומנכ"ל אחד – זהו יוסי ישי" .יוסי ,בעצמו
חקלאי-רפתן ממושב גילת שבנגב הצפוני ,איש מקצוע הבקי בכל ענפי החקלאות ,סיים את דבריו באומרו" :זהו יום
החפיפה האחרון שלי ,ומחר אני משובץ לחליבת בוקר בשעה  ."60.66המנכ"ל החדש שבא מעולם העסקים ,לאחר
שנים רבות כטייס בחיל האוויר ,סיים את דבריו באומרו":יש פחות מ 96,666 -חקלאים במדינת ישראל .סביב
השולחן יושבים עשרות נציגי תנועות וארגונים .אתם לא חושבים שצריך לצמצם את מספר התנועות והארגונים?".
חנוכת בית העדות בכפר עציון
בסמוך ל"אולם החזיון" בכפר עציון ,על שרידי מבנה שבימים קודמים היה גם מסגד וגם בית כנסת ,בנו חברי
הקיבוץ "בית עדות" .לרגל שנת ה 06 -לעליית המייסדים לכפר עציון ,חודשה התערוכה המספרת את סיפורו של
קיבוץ כפר עציון בפרט וגוש עציון בכלל ,וזאת בעיצוב מודרני ובשילוב אמצעים ודרכי תצוגה עדכניים .הפתיחה
החגיגית נערכה באסרו-חג שבועות ,ומלבד סיור בתערוכה ,צפייה בחזיון ומפגש רעים ,דברים ניתנו שתי הרצאות:
האחת מפי מיודענו ד"ר צבי צמרת ("זוכרים את בן-גוריון") ,והשנייה מאת יוחנן בן-יעקב ("יחסי יהודים-ערבים
בגוש עציון") .עוד נשמעו קטעי שירה וחזנות מפי התאומים חיים ויצחק לוינוביץ ,ילידי כפר עציון בשנות ה.06 -

מסע י"גמלים בגולן
מיד לאחר מועצת החינוך ,ביום שלישי  9882בשעות הערב ,יתכנסו בעז"ה בחניון פלס"ר  0שבצפון רמת הגולן ,בנינו
ובנותינו שבמסלולי יג"ל ,במדרשות ובמכינות .מנקודה זו יצאו בבוקר למסע קצר וחוייתי בן יומיים ,לאורך שביל
הגולן ,מסע המשלב הליכה רגלית ונסיעה על אופנים ,רחצה במעיינות ,מפגשים עם מפקדי צה"ל ואנשי רוח ,לימוד
בחברותות ,וכמובן חווית היחד סביב המדורה ולינה תחת כיפת השמים .תחת הכותרת "לקראת שרות משמעותי"
מהווה המסע נדבך נוסף בהכנה לקראת השרות הצבאי והלאומי ,ובו נעסוק בערכים ונלבן דילמות מרכזיות המלוות
את הבנים והבנות לאורך השנה כולה .ההליכה והחיבור לארץ ישראל באווירת היחד מהווים לתחושתנו חלק חשוב
מאירועי סיכום השנה המשמעותית הזו .האירוע כולו בהובלת בני עקיבא והקיבוץ הדתי ,ואנו מצפים לכולם!!
לשם כבוד
גאים לספר ולצרף את ברכותינו והערכתנו לשניים שקיבלו השבוע את התואר "ד"ר לשם כבוד" :באוניברסיטת
ברנדייס שבארה"ב זכה בתואר ד"ר חיים פרי ,המנהל היוצא של כפר הנוער "ימין אורד" .חיים כיהן כמנהל הכפר
במשך  98שנים ,בהן הצעיד את הכפר להישגים חינוכיים חשובים וניכרים .בתעודת הכבוד נאמר בין השאר" :כפר
הנוער ימין אורד הוא בית ובית ס פר עבור בני נוער עולים מכל רחבי העולם .בני נוער אלו ,שסבלו מסוג כלשהו של
טראומה ,מוצאים בימין אורד טיפול ,חינוך ,לימוד להערכה עצמית ,בניית אופי והכשרה למנהיגות ,יחד עם דגש על
ערכים יהודיים ואוניברסליים ".באוניברסיטת "בר אילן" קיבל החבר מריו לוי ,מוותיקי שדה אליהו ,את ההכרה
המדעית וההערכה החברתית לפועלו הייחודי בתחום החקלאות האורגנית .חבר הנאמנים של האוניברסיטה ציין
ש"פעילותו הנחושה ורבת השנים של מריו בהסברה ,בהדרכה ובהטמעת יסודות החקלאות האורגנית ,תרמה רבות
להתפתחותו של הענף בישראל ולהתרחבותו".

לקראת המועצה
בימים שני ושלישי הבעל"ט ,נתכנס בעז"ה בקיבוץ סעד ל"מועצת החינוך" .לאחר חודשים ארוכים של הכנות נשוחח
במועצה ה-כ"ט של תנועתנו אחד עם השני ,ונלמד אחד מן השני ,כיצד להעמיק את עשייתנו החינוכית במטרה להגיע
להישגים טובים עוד יותר .המועצה יוצאת מתוך ההנחה שמשנתו החינוכית של הקיבוץ הדתי לא זזה ממקומה,
וערכי היסוד שנוסחו במאמריהם של הראשונים שרירים וקיימים .השוני הגדול הוא במציאות ,והוא מחייב התאמת
הכלים העומדים לרשות ההורים והמורים .אנו בטוחים שהצירים והמשקיפים שנבחרו ייצגו את החברים והתושבים
נאמנה אך חשוב להדגיש שכל מי שהחינוך בראש מעיניו מוזמן להיות מעורב ,להגיע ולהשתתף בחלק או בכל
הדיונים והשיחות .לנוחותכם מצורף סדר היום המעודכן .בעז"ה נעשה ונצליח!

היִי לְּ אַ לְּ פֵ י ְּרבָ בָ ה!
תנוּ ,אַ ּ ְּת ֲ
ֲח ֵ
א ֹ

ברכותינו לקיבוץ מעלה גלבוע לרגל חגיגות יובל ה 05 -להתיישבות בגלבוע.

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

