ב"ה י"ט תמוז תשע"ג

שלום לכולם,

שלום קרניאל

ביוזמת רזי בן יעקב (לביא) ,ובסיוע תנועת הקיבוץ הדתי ,הוציאה לאור עמותת בני גוש עציון מהדורה
חדשה של הספר "שלום קרניאל – חייו ומשנתו" ,בעריכתה של יונה ברמן (בארות יצחק) ,ובצירוף חומר
שאותר והובא לדפוס ע"י יוחנן בן יעקב (כפר עציון) .שלום נפל בקרב בדרך לכפר עציון ,בחנוכה תש"ח,
כשהוא מותיר אחריו יצירה רוחנית ותורנית ,פעילות חינוכית ,עשייה תנועתית והגשמה חלוצית .את דבריו
בפתח המהדורה מסיים יוחנן במילים" :אנו מאמינים שבין דפיו של הספר ימצא הקורא מעיין נובע ,שופע
ערכים ,רעיונות ,דברי מחשבה והגות .בימים של שידוד מערכות ,ימים של שינוי ערכים ואורחות חיים ,יש
בהם להעשיר את מחשבת תורה-ועבודה ,להעמיק את דרכי החינוך וההגשמה בתנועת הנוער בכלל ובתנועת
בני-עקיבא בפרט ,לבסס את ערכי היסוד של הקיבוץ-הדתי ,ואף לתרום תרומה חשובה להתוויית דרך
ציונית-דתית רעננה ומאתגרת" .חברי הקבה"ד יכולים לרכוש את הספר במזכירות התנועה ,במחיר .₪ 06
המזרחי העולמי

השבוע התכנס חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית .ההתכנסות איפשרה לתנועת המזרחי העולמי להפגיש
את פעיליה מרחבי העולם ,ולקיים את ישיבות ההנהלה וועדת הכספים (שבראשה נחמיה רפל) .השר נפתלי
בנט ,שבתפקידו כראש "הבית היהודי" מכהן גם כנשיא עמית של התנועה ,הציב על סדר היום את השאלה:
כיצד מתחיל משהו חדש גם ביהדות העולם? כיצד מייצאים לקהילות ברחבי העולם את הרוח החדשה של
הציונות-הדתית והאורתודוכסיה-המ ודרנית ,ומחזירים למעגל הפעילות הקהילתית את הדור הצעיר? נושא
מרכזי נוסף שעלה לדיון היה התקציב לפעילות השוטפת .בין שאר תפקידיה רואה תנועת המזרחי העולמי
את עצמה כ"אבא" לפעילות הצעירה ,והיא מחפשת דרכים בהן היא יכולה לתמוך תקציבית בתנועת בני
עקיבא העולמית ,בכול לים הציוניים ברחבי העולם המאוגדים ב"תורה מציון" ,בארגון הסטודנטים הדתיים
"יבנה" ובעוד ארגונים ציוניים-דתיים ברחבי העולם ,הפונים ומבקשים תמיכה תקציבית.
סיום במדרשה

בערב מרגש ויוצא דופן ציינו בנות מדרשת עין הנצי"ב את סיום שנת הלימודים .הנהלת המדרשה
שהתכנסה השבוע שמעה דיווח מהמנהלים על ההערכּות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ד .מספר הנרשמות
הגיע לשיא של כל הזמנים ,והוא עומד על  28תלמידות מתוכן  91בנות חו"ל ,כמו כן הצוות מתחזק בעוד
בוגרת מדרשה הבאה עם משפחתה לגור ב עין הנצי"ב ותשמש כר"מית במדרשה .בשעה טובה חברי עין
הנצי"ב אישרו ברוב גדול את הקצאת השטח הדרוש לבניית בית המדרש החדש ,דבר המאפשר לנו לעבור
לתכנון מפורט של הבנייה .תוכנית "היום הפתוח" עוברת שדרוג ,והיא תיקרא מעתה" :מעיינות" ,וכבר
כעת יש התעניינות רבה מצד חברי קיבוצים דתיים ושאינם דתיים המבקשים להתבשם גם מהפן הזה של
"עמק המעיינות".

קטפת חדשה

בכל קיבוצינו מתחדש מעת לעת הציוד החקלאי והתעשייתי ,אך דומה שהקטפת החדשה שהגיעה בימים
אלה לקבוצת יבנה מהווה פריצת דרך של ממש! רבים זוכרים את קטיף הכותנה הידני :שקים תלויים על
צוואר ומותניים ,עשרות עובדים הולכים רגלית לאורך השורות ומושכים את הזהב הלבן מתוך ההלקטים
הפתוחים .מאז עברו עשרות שנים בהן אהבנו לצאת ולראות את מערך קטיף הכותנה פועל בשדות הרחבים,
ובו כלולות קטפות דו טוריות ,ואף ארבע ושש טוריות ,ולאחריהן מערך עגלות הביניים וארגזי המהדקים.
הקטפת החדשה מחליפה את כל המערך :עובד אחד ומכונה אחת ,שתוך כדי נסיעה קוטפת את הכותנה
ומעבדת אותה עד הוצאתה מאחור כחבילה מהודקת וארוזה בניילון .לא יאומן! תתחדשו!
חומה ומגדל

ישיבת המזכירות הפעילה נפתחה השבוע בתפילת שחרית ביישוב החדש שהוקם ע"י עשרות בוגרי כיתות ט'
מקיבוצינו בשיטת "חומה ומגדל" .את ההקמה ליווי לימוד ,דיון ואף סיור באזור .בטקס "חנוכת הישוב"
נאמרו דברי ברכה מפי הצעירים ,והוא הסתיים בשירת 'התקווה' משותפת לנוער ולחברי המזכירות
הפעילה .היה מרגש ומעורר השראה .יישר כח לנוער על הנחישות ,העמידה בקשיים והפגנת החלוציות!
ישיבת מעג"ל בקבוצת יבנה

חברי המזכירות הפעילה עדיין עמלים על ניתוח ההחלטות שהתקבלו ב"מועצת החינוך" שהתקיימה בסעד,
ועל סלילת הדרכים למימושן ,והנה זכתה ישיבת מעלה גלבוע להבשיל את הפרי המתוק הראשון שנולד
במועצה :ראשי הישיבה פנו למזכירי קבוצת יבנה בבקשה ובהצעה שהקיבוץ יארח לשבוע את כל הישיבה,
רבניה ותלמידיה .היוזמה נבעה מהתחושה שחברי הקיבוץ הדתי אינם מכירים את ישיבת הקיבוץ הדתי,
וכן להיפך ,ושהות של שבוע תאפשר הכרה הדדית ,ותיתן הזדמנות להעברת שיעורים ע"י חברי הקיבוץ
לתלמידי הישיבה והשתתפות חברי הקיבוץ בשיעורי הישיבה .השבוע לומדת כל הישיבה ב'בית עקד',
משתתפת בתפילות בבית הכנסת ובארוחות בחדר האוכל ,והתחושה הכללית היא נפלאה :כולם מרוויחים!
אילה צרויה ,מזכירת הפנים של קבוצת יבנה ,כבר הודיעה לישיבה :בשנה הבעל"ט אתם מוזמנים שוב!
האגף הביטחוני-חברתי

נצ יגי מוסדותינו התכנסו השבוע ל"פגישת היכרות" עם עמיקם סבירסקי (בית השיטה) ,שנכנס לאחרונה
לתפקיד ראש האגף הביטחוני -חברתי במשרד הביטחון .עמיקם עומד בראש המערכת הממונה על התוכניות
השונות שאליהן הולכים בוגרי י"ב לפני הגיוס לצה"ל ,ובסמכותו לאשר מכסות דחיית שירות למתנדבי
יג"ל ,וללומדים במכינות ובמדרשות .לאחר הכנה מדוקדקת הגענו בהרכב חזק ומרשים :מיכל נגן – ראש
מכינת צהלי; איציק יבלונסקי – ראש מכינת יונתן; מוטי תורן – מנהל ישיבת הקיבוץ הדתי; דוד גדיש –
מרכז יג"ל; פרד אדן – מרכז צבר בבארות יצחק ,ונציגי המזכירות הפעילה :אבישי טבת ,אמיתי פורת
ונחמיה רפל .אנו מחכים בכיליון עיניים לתוצאות חיוביות מהפגישה ,שתתמקדנה ביציאת מכינת יונתן
לעצמאות ובתוספת מכסות ל"דחיית שירות" שיאפשרו להמשיך ולפתח את הפעילות המבורכת של בוגרינו.

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

