ב"ה כ"ה במנחם-אב תשע"ג

שלום לכולם,

מדרשת "שילוב בלב"

למבנה ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים נכנסה מדרשת "שילוב בלב" ,בראשות הרב אריאל יוספוף.
המדרשה הוקמה בגבעת ושינגטון לפני כשנתיים ,ועם גידולה והתבססותה ביקשו ראשי המדרשה לעבור
למקום שיאפשר להם להמשיך לצמוח .בנות המדרשה מגיעות מכל רחבי הארץ ,לתוכנית המשלבת שירות
לאומי ולימודים תורניים .מסביר הרב אריאל" :הבנות באות מבתי ספר תיכוניים בפריפריה ,שלא שמו דגש
על העשרה ולימודי המשך .במדרשה אנחנו מחפשים את הדרך לתת להן בנוסף ללימודים תורניים בכל
התחומים ,גם מבט קדימה וכלים מעשיים לחיים" .בשנת הלימודים הבעל"ט אמורות ללמוד במדרשה
למעלה מ 04 -בנות ,וכולן מאיישות בשעות הבוקר תקני שירות לאומי במרחב שבין רחובות  -קריית גת -
אשקלון .אנו מקווים כי 'השידוך' יעלה יפה ,וגאים להיות  -ואפילו בחלק קטן ,שותפים במשימה חשובה זו.
אספת עלומים – מכינת יונתן

באספת החברים במוצאי שבת פרשת עקב הצביעו חברי עלומים בעד קבלת המיתווה שגיבשו מזכירות
הקיבוץ הדתי ומזכירות עלומים ,לפיו תהפוך "מכינת יונתן" בתחילת שנת הלימודים הבעל"ט ל'מכינה
בהקמה' .לפי תקנות משרדי הביטחון והחינוך ,לפני שמכינה חדשה מקבלת סיוע תקציבי מהמדינה היא
חייבת לפעול שנתיים בעצמאות כלכלית ,ולהוכיח אֵ יתנות ארגונית ,חינוכית ופיננסית ,ללא סיוע תקציבי
של המדינה .המעבר ל'מכינה בהקמה' ,שאושר השבוע גם ע"י הוועדה המשותפת למשרדי החינוך והביטחון,
יאפשר ל"מכינת יונתן" לקבל ב תחילת שנת הלימודים תשע"ו את ההכרה כמכינה עצמאית ,ומשם 'השמיים
הם הגבול' .רבים וטובים עמלו על קבלת האישור ,ובראשם אמיתי פורת .לעלומים ולכולם – תודה רבה!
דיווחים ממחלקת הביטחון

ביום ד' האחרון נפגשו נציגי מחלקת הבטחון של תנועת הקיבוץ הדתי ,זיו כרמל ואבישי טבת ,ונציגי
תנועות הנוער הקיבוציות ,עם מפקד חטיבת הנח"ל ,אל"מ יהודה פוקס .בפגישה סקרו נציגי תנועת הנוער
את מסלולי המעורבות החברתית המשתלבים בשירות בחטיבת הנח"ל .אבישי וזיו הבהירו שמבחינת תנועת
הקיבוץ הדתי חטיבת הנח"ל היא יעד משמעותי ומבוקש בגיוס הבנים .זיו ואבישי ביקשו מהמח"ט לשפר
את יכולתם לכוון ולהביא את הבנים לשרת בחטיבה ולאפשר להם להשתלב בה בעת גיוסם .ועוד סיפור קטן
מהשבוע על כוחה של נחישות – לפני כשנה התקשרה למחלקת הבטחון בת אחד הקיבוצים ,שרצתה מאוד
לשרת כפרמדיקית אך נכשלה במיונים לתפקיד .במהלך השנה היא לא וויתרה על הרצון ובמקביל לפנייה
לנציגי מחלקת הביטחון פנתה גם באופן פרטי לאנשים בחיל הרפואה ובבקו"ם ,ואף לח"כ (לשעבר) אריה
אלדד ,קצין רפואה ראשי לשעבר .ביום א' האחרון הגיעה אלינו הודעת ס.מ.ס בזו הלשון" :התקבלתי
להיות פרמדיקית" ,מה שמוכיח שאף פעם אסור להתייאש.

פגישה עם בנט

יום לאחר הבחירות לרבנות הראשית ,ולמרות התחושות הקשות מכישלונו של "הבית היהודי" בבחירת
רבנים ראשיים ציוניים-דתיים ,התקיימה במשרדו של השר נפתלי בנט הפגישה הראשונה של 'צוות
התיישבות'  .ביוזמת הקיבוץ הדתי התכנסו נציגים ממכלול העשייה ההתיישבותית :אבו וילן ,מזכ"ל
התאחדות חקלאי ישראל; יונתן בשיא ,יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית; ניר מאיר ,יו"ר הארגונים
הכלכליים הקיבוציים; עו"ד צורי לביא ,היועץ המשפטי של הארגונים הכלכליים הקיבוציים; צביקי פורת,
מרכז ועדת המשק של הקבה"ד ,ונחמיה רפל ,מזכ"ל הקבה"ד .מטרת הפגישה הייתה להעביר לשר באופן
ישיר ומקצועי את הנושאים העומדים על סדר יומה של ההתיישבות ,ולגבש ביחד עימו את דרכי הפעולה
בממשלה ובכנסת .בין השאר עלו הנושאים :קביעת מחיר המים לשימוש ביתי ולגינון; הגדלת מכסת
העובדים הזרים המאושרת לחקלאות; הצורך בפטור ענפי החקלאות מחוק ההגבלים העסקיים; מקומה
של התעשייה הקיבוצית בכלכלה הלאומית והקיבוצית; היערכות תקציבית לשנת השמיטה ,ועוד נושאים
שוטפים מהתחומים הרבים – מקצועיים ופוליטיים – עליהם מופקד השר נפתלי בנט .בגלל אילוצי לוח
הזמנים של השר הסתיימה הפגישה לאחר כשעה ,ואנחנו יצאנו בתחושה טובה ובתקווה שנסללה הדרך
למפגשים קבועים עם שר הכלכלה ,ולמגעים ישירים בין נציגי ההתיישבות לבכירי משרדו.
אלומה

קיץ חם ופעיל מאד עובר על צוות "אלומה" ,שהיו"ר שלה הוא יאיר רינמן (לביא) והמנכ"לית היא יפעת
סלע .כידוע" ,אלומה" הוקמה ע"י הקיבוץ הדתי לפני שנים רבות תחת השם "מדרשת תורה ועבודה" ,ועם
התפתחותה היא שינתה את שמה ואת מיגוון עיסוקיה .הפעילות המרכזית והמוכרת היא ליווי בנות דתיות
לקראת השירות הצבאי ובמהלכו ,אך בנוסף מפעילה "אלומה" תכניות שונות שנועדו לסייע לאוכלוסיות
מוחלשות להתגייס לצה"ל ולהפוך את השירות בצבא "משירות משמעותי לחיים בעלי משמעות" .בתוך
מכלול הפעילויות של העמותה בלט מכתב שקיבלנו השבוע ,וזה לשונו:
ברגעים אלו ממש מתקיים בבסיס שדה בוקר "גדנע הורים" .קבוצה של  51הורים למלש"בים (מועמדים לשירות
ביטחון = תיכוניסטים) יוצאי אתיופיה ,כולם תושבי באר שבע ,הגיעה היום לבסיס ועברה לאורך היום שיעורים,
אימונים ותרגילי סדר ומשמעת .ההורים הנרגשים ,שלא זכו לשרת בצה"ל אך ילדיהם שעלו עימם מאתיופיה
משתתפים בתוכנית "זינוק בעלייה" המכינה אותם לשירות צבאי ,קיבלו הזדמנות להכיר ולחוות איך זה להיום
חייל  ...ליומיים .מחר ב 00:00 -יתעוררו ההורים בהקפצה לקראת מסע ייחודי לקבר בן גוריון .לגדנ"ע ההורים
הגיעה אמא  -אשה יחידה שבחרה לצאת ביחד עם  51גברים -

והיא ביקשה שנצלם אותה ושנשלח את התמונות

"עכשיו לבנות שלי שיראו שחשוב לשרת בצבא ושאפשר לשרת בלבוש צנוע" .עוד בקבוצה אבות ששירתו בצבא
באתיופיה ,וחבר אחד מקבוצת ההורים שפגש את אחייניתו בסגל המפקדות בבסיס.

הבאת הורי החיילים לבסיס צה"ל ,ושיתופם באופן פעיל בחיי היומיום של החיילים ,מקרבת אותם ואת
ילדיהם לצה"ל ,ומכינה אותם להתמודדות עם אתגרי השירות הצבאי ,ובהמשך להשתלבות כאזרחים
תורמים ופעילים בחברה הישראלית.
שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

