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לכולם,לכולם,
שלום שלום
כנס "בת – חיל"

באודיטוריום של "בית החייל" בתל-אביב התכנסו בשבוע שעבר מעל  00111בנות הנמצאות בדרכן
לשירות בצה"ל" .אלומה" ומדור "בת חיל" בצה"ל ארגנו "כנס הסברה למסלולי השירות לבת
הדתייה" 0והבנות שבאו להכיר את האפשרויות העומדות בפניהן במסגרות ההכנה לצה"ל ובעת
שירותן 0פגשו את ראשת אכ"א 0את יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים 0ועוד בכירים בצה"ל ובמערכת
החינוך .הרב בני לאו נשא דברים נרגשים ונפלאים 0ולעת ערב כתב בפייסבוק" :כל מערכות הליווי
והתמיכה בבנות אלה התייצבו בכנס  ...רק מערכת החינוך הדתי לא נמצאה שם .רבים מראשי
האולפנות של הבנות הללו מעדיפים לא לראות ולא לדעת .אסור ללכת לצבא – נקודה .הבנות
מצביעות ברגלים .רבות מקבלות גיבוי מלא מהבית ומהסביבה .הצבא ערוך לקראתן בצורה
מלאה .ארגון 'אלומה' מלווה אותן בכל פרק משלב בחירת המקצוע הצבאי ועד לשחרור .אך

'אמת
מארץ
תצמח'
הנוער
לא
משקר
הרב בני
לאו

אלומה
מלווה
את
הבנות
מהגיוס
עד
לשחרור

ברוב מוסדות החינוך אסור להכניס את 'אלומה' בדלת הראשית" .אמת מארץ תצמח" .הנוער
משקר ולא מזייף .הבנות יודעות שהאיסור ללכת לצבא אינו אמיתי .הן רוצות להיות
הזה לאאלפי
שותפות בשליחות הציונית ומוצאות את הצבא כבית טוב וחם .ההנהגה החינוכית והרוחנית צריכה
להתעורר .הבנות כבר כאן .הן תקבלנה את ברכתכם ואת הליווי שלכם בשמחה".

הכנס היה

מדהים בעוצמתו!
שבת רבני הקבה"ד

המפגש המסורתי והשנתי הנושא את הכותרת "שבת רבני הקיבוץ הדתי וחברי המזכירות הפעילה"
התקיים בשבת האחרונה בעין צורים .על סמך ניסיון השנים שעברו נבנתה תוכנית השבת כשילוב
בין מפגש עם חברי הקיבוץ המארח וטיול בשביליו לבין קיום שיחות 'מקצועיות' של הרבנים
ורעיותיהם בינם לבין עצמם וביחד עם חברי המזכ"פ .בליל שבת פתח מוטי וגשל 0המזכיר הנכנס
של עין צורים 0בדברי ברכה 0ואחריו הציג נחמיה רפל 0מזכ"ל התנועה 0נקודות אחדות מההתחדשות
שאפיינה את התנועה וקיבוציה בשנה האחרונה .הדיון הראשון הוקדש לנושא "מעמדן של הנשים
בקהילות הקיבוץ הדתי ובציונות הדתית – ציפיות וגבולות" 0והוא הונחה ע"י שני חברי כפר עציון:
הרב אלישיב קנוהל ומיקי פורת .למחרת 0בשעה שהרבנים נהנו מסיור מודרך בקיבוץ 0התקיימה
שיחת נשים על "לגדול כילד בבית הרב  /איש ציבור" 0בהנחיית כנרת שיליאן מעין צורים ואביטל
עופרן מקבוצת יבנה .בשעה המוקדשת בדרך כלל למנוחת צהריים קיימנו דיון עֵ ר על 'קליטת בנים
חילוניים לקיבוץ דתי' 0וזאת בהשתתפות חברי צוות צמיחה דמוגרפית של קיבוץ עין צורים 0שהעלו
נקודות מהדיון המתקיים אצלם בימים אלה .לפני הסעודה השלישית החליפו הרבנים בינם לבין
עצמם רעיונות לפעילות 0ולאחר ההבדלה הסתדרו כולם לצילום המסורתי .תודה לעין צורים על
האירוח ומאור הפנים 0שגם הם תרמו לגעגוע אל השבת שתבוא בעז"ה בשנה הבעל"ט .שיחת
הסיכום במוצאי השבת בהחלט העידה על הצלחה גדולה!

דיון בסוגיית מעמד
הנשים ,ובשאלת
קליטת בנים חילונים

הרב מנחם הכהן
התכבד לתקוע מזוזה
ואני מקווים לאיחוד

מקבץ חקלאי

"התאחדות חקלאי ישראל" שעברה ממרתף "בית אמות משפט" לקומה  2של אותו בניין 0קיימה
ניהול
השבוע פגישה חגיגית .לאחר שאבו וילן 0מזכ"ל ההתאחדות 0נשא דברים 0התכבד הרב מנחם
הכהן 0רב תנועת המושבים 0בקביעת המזוזה .אנו מקווים שהעלייה מבירא עמיקתא תביא את
ההתאחדות לניצול מלוא הפוטנציאל שבאיגרא רמה 0והיא תשכיל להיות הגוף המאחד את כל
חקלאי ישראל ותנועות ההתיישבות .בהתאחדות מגדלי בקר נערכו השבוע דיונים ארוכים0
לעיתים סוערים 0על מימושם של "מתווה לוקר" ו"מסמ ך מאיר צור" .בפגישות נדונה האפשרות
להעברת מכסות חלב מהמשק השיתופי (קיבוצים) אל המשק המשפחתי (מושבים) 0ולשמחתנו
ההעברה נדחתה .מחירי המים לחקלאות 0ובעיקר מחירי מי הקולחין והמים הביתיים 0נמצאים
בדיונים קדחתניים .השלמת התקנת מערכות התפלה יוצרת עודף מים למשק הישראלי 0ועתה

היוזמה :בנק חברתי.
הקיבוץ הדתי יסייע
בהפצה ובמימוש

נותרה שאלת העלות וכיסוי העלויות הכרוכות בהבאת סוגי המים השונים אל המשקים
החקלאיים .הצוות הכלכלי נפגש עם דורון שורר 0לשעבר הממונה על שוק ההון 0ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר 0המקדם הקמת "בנק חברתי" .יוזמה מעניינת התואמת את ערכינו 0ואנו נסייע
בהפצתה ובמימושה.
מזכירות "הבית היהודי"

כמו כל דיירי הבית המיתולוגי ברחוב דובנוב  07גם מזכירות "הבית היהודי" נאלצה לצאת 0וכעת
היא נעזרת במשרדי הקבה"ד בבארות יצחק לקיום ישיבותיה .השבוע נועדו חברי מזכירות
המפלגה 0ונחמיה רפל בתוכם 0לדיון על תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ועל מצבה הפיננסי
של המפלגה .בדיון נסקרו לעומק תוצאות הבחירות בערים השונות – היכן הגבירה המפלגה את
כוחה 0היכן נבחר נציג המפלגה כראש הרשות והיכן ירד מספר נציגיה במועצת העיר .נלמדו
המהלכים המקומיים שהביאו לתוצאות טובות יותר או פחות 0ונשמעו הערכות על תחושת ציבור
מצביעי "הבית היהודי" מתפקודה של המפלגה .במקביל נבחנה ההתנהלות הכספית 0שבתקופת
בחירות היא מורכבת במיוחד לאור הצורך לאפשר מחד למתמודדים בכל מקום ומקום לנהל את
ענייניהם על פי צורכי מקומם 0ומאידך הצורך לשמור על הקופה המרכזית.

נסקרו לעומק תוצאות
הבחירות בערים
השונות

גרעין צבר

במוזיאון הפלמ"ח התכנסו מאות חניכי צבר מכל הארץ 0לקבל את ברכת סגן שר הביטחון
ומכובדים אחרים עם תום שלב ההתאקלמות ולקראת גיוסם לצה"ל .מרכזת גרעין צבר בעלומים
טל ון דר הורסט מדווחת" :במוצ"ש האחרון 0חגגנו בטקס מרגש את הכרזת גרעין צבר הראשון
בעלומים – גרעין אית"י .החניכים צילמו וערכו סרט על הקליטה שלהם בישראל בכלל ובעלומים
בפרט 0ובסיומו הכריזו על השם החדש שמייצג עבורם ערכים איתם הם מזדהים :ארץ ישראל0
תורת ישראל" .בטקס נשאו דברים צביקה בלומשטיין – מזכיר פנים 0מרים כריסטן – מלוות
הקיבוץ מטעם תנועת הצופים 0איתן אוקון – נציג ההורים המאמצים 0חניכי הגרעין שסיפרו על
העלייה לארץ ועל הגיוס לצבא 0וגם טל .בנוסף הוכנה לצב"רים הפתעה 0סרט ובו ברכות
מהמשפחות בקנדה ובארה"ב לקראת גיוסם לצה"ל .היה טקס מרגש ומרומם .גרעין אית"י
בעלומים מונה  20חניכים –  01בנים ו 8 -בנות .השבוע התגייסו  4בנות ראשונות בגרעין למתפ"ש
ולתפקידי לחימה 0ובשבוע הבא עתידים להתגייס חניכים נוספים ליחידות החי"ר השונות.
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שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

אית"י מייצג ערכים
איתם הם מזדהים:
א"י ותורת ישראל

