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שלום לכולם,
קמחא דפסחא

 7חברי כנסת מסיעת "הבית היהודי" ,מנכ"ל המפלגה ניר אורבך ,מנכ"ל תקומה נחי אייל ופעילים נוספים,
התארחו השבוע בקבוצת יבנה ,ולאחר מפגש חגיגי עם ראש המועצה האזורית חבל יבנה ,חברי המזכירות
הפעילה של התנו עה ,חברי מזכירות יבנה ונציגי חברי הקבוצה שהציגו בפני הנבחרים סוגיות כואבות ,יצאו
כולם ליטול חלק באריזת חבילות "קמחא דפסחא" .בידיעה שהתפרסמה השבוע בכמה אתרים נכתב:
"מדובר באחד ממבצעי 'קמחא דפסחא' הגדולים ,שנעשים בשיתוף "הבית היהודי" ,הקיבוץ הדתי ,אורות
חסד ומפעלות הציונות הדתית" .שווי כל חבילה נאמד במאות שקלים ,והיא כוללת מוצרים בסיסיים כמו
מצות ,סוכר ,יין ,מיץ ענבים ושמן ,לצד מוצרים מפנקים ,כמו עוגות ,אבקה להכנת פנקייק וסוכריות.
המתנדבים שעסקו בחלוקה העידו על ההתרגשות הגדולה בה קיבלו המשפחות את החבילות ואת
המתנדבים" .זה המבצע הכי גדול שנעשה השנה בארץ ,ואחד המבצעים היותר טובים שעשתה אי פעם
הציונות הדתית בנושא קמחא דפסחא ,גם מבחינת המוצרים ,גם בניהול" אמר ניר אורבך" ,אני מודה
לנחמיה רפל ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,שלקח על עצמו את הניהול ,ובעזרת חברי הקיבוץ הדתי בכלל וחברי
קבוצת יבנה בפרט הביא שמחה רבה לבתים רבים ,ולכולנו הרבה כבוד!" .בסוף השבוע קיבלנו ,בפעם
השנייה ,בקשה :הגדילו בבקשה את מספר חבילות המזון שאתם אורזים ,והביאו את שמחת החג לבתים
נוספים! קיבלנו זאת כמחמאה והסכמנו כמובן ,ובשעת כתיבת שורות אלה אנחנו נערכים להפעיל מחדש
את סככת האריזה ,שנסגרה ביום שלישי השבוע לאחר חלוקת למעלה מ 00888 -חבילות מזון למשפחות
נזקקות בכל רחבי הארץ .תודה שלוחה לכל המתנדבים והתורמים! יישר כוחכם!
ניר-דמים

בראש חודש ניסן התעורר וקם בפאתי קיבוץ שלוחות קיבוץ חדש – "קיבוץ ניר-דמים"! במסגרת 'סמינר
קיבוץ' המסורתי ,הקימו תלמידי שכבת י"ב של בית הספר בקבוצת יבנה קיבוץ חדש ,שברוחם הטובה של
בני הנעורים זכה לשם :קיבוץ ניר-דמים .מדווח ברק ברנע (סעד) ,מזכיר הקיבוץ" :עלינּו על הקרקע בשטחו
של קיבוץ שלוחות ,ולפרנסתנו עובדים חלק מחברינו בניקוי בתים לקראת החג הממשמש ובא ,ואחרים
עוזרים לקיבוצי העמק בענפים שונים .בכל ערב אנחנו מקיימים אסיפת חברים ,בה מתקבלות החלטות
הנוגעות לאורח חיינו בקיבוץ החדש ,שהוא שיתופי ושיוויוני .כבר נרשמה פריצת דרך בתחום הדתי כאשר
הצבנו בראש התחום התורני את אחת הבחורות ,ותפקידה :רבה .במוצאי שבת נוריד את הדגל ,נקפל את
הקיבוץ ,ונחזור ללחץ הלימודים ולמבחני הבגרות המחכים לנו לאחר פסח" .ברכות לצעירים ולצוות
המורים המלווה אותם ,ובצידן תקווה שהטעימה הקיבוצית הזו תעשה חשק לעוד ,ושנזכה לראותם בעתיד
כחברי קיבוץ יוזמים ,נמרצים ,משקיעים ,שותפים ופעילים.

שבולת

חברי הנהלת 'שיבולת' ,וכן חברי האסיפה הכללית השנתית של הקופות ,התכנסו לאחרונה במשרדי הקיבוץ
הדתי בבארות יצחק ,שמעו סקירה מקיפה על ביצועי הקופה מול הפרמטרים של שוק ההון ,וקיבלו סקירה
על הדוחות השנתיים של הקופה והחברה המנהלת .בתום הישיבה אישרו המשתתפים את מדיניות
ההשקעה לשנת  4102ואת תקציב החברה המנהלת לשנת  .4102לאורך כל השנים ,וגם בשנה החולפת,
מתאפיינת שבולת בניהול סולידי ובו בזמן היא נמנית על החברות המובילות בהשגת תשואה גבוהה.
סיכום ולקחים ממועצת החינוך

במקביל לעבודתה השוטפת של המזכירות הפעילה ,התקיים לאחרונה מפגש שהוקדש כולו לסיכום והפקת
לקחים מהיום השלישי של מועצת החינוך שהתקיים בניר עציון ,וזאת מתוך נקודת מבט כוללת על שתי
מועצות החינוך .בראשית המפגש הוסכם שלמרות שהיום השלישי של המועצה לא התרומם לגבהי המועצה
בסעד ,ניתן לומר בבירור שהתקיים שיח משמעותי במעגלים השונים והופקו ממנו החלטות וחומרים
משמעותיים לעבודה בהמשך הדרך .כל חבר במזכירות הפעילה לקח על עצמו לקדם את אחד התחומים
הנובעים מהחלטות המועצה מתוך שאיפה לטפל בהחלטות ולקדמן בשנה הקרובה יחד עם בעלי תפקידים
וחברי קיבוצי הקיבוץ הדתי .חלק מההחלטות כבר קיבלו ביטוי בשטח ,ובראשן מועצת הצעירים
שהתקיימה בכפר עציון והכינוס הראשון של צוות חשיבה על החינוך התיכוני בריכוזו של אמיתי ,אליו חברו
יחדיו מנהלי בתי הספר ,מנהלים לשעבר ורכזי חינוך ,על מנת לגבש כיווני עבודה וחשיבה לתקופה הקרובה.
פורום רכזי חינוך

רכזי החינוך של התנועה נפגשו השבוע בקבוצת יבנה ועסקו בחופשת פסח הקרובה ,המאתגרת את מערכות
החינוך הבלתי פורמאלי בתחומי המסגרת והתוכן .בטווח הרחוק יותר (אם כי כבר ממש מעבר לפינה)...
עסקנו בחופשת הקיץ ,המהווה שיא של פעילות חינוכית ובסיס לתחילת השנה הבאה .בסבב ההתייחסות
שיתפנו אחד את השני בפרוייקטים ייחודיים אותם מערכת החינוך הבלתי פורמאלית רוצה לשמר,
ובפרוייקטים חדשים אותם נשאף לשלב בחופשת הקיץ הקרובה .ברקע המפגש עמדה יוזמת משרד החינוך
שקשה להתעלם ממנה – קייטנות של שלושה שבועות ,במתחם בתי הספר ,המיועדות לגילאים הצעירים.
זהו בהחלט אתגר איתו נצטרך להתמודד ולבצע את ההתאמות הנדרשות על מנת שמערכות החינוך שלנו לא
יפגעו .בארוחת הצהרים הצטרפנו לחברי "הבית היהודי" וקינחנו בסיור במשק החי החינוכי והמטופח של
קבוצת יבנה – מקום ייחודי המהווה מודל לעבודה חינוכית רב תחומית ומושקעת כמיטב המסורת
המקומית .תודה ליאיר לסלוי ,רכז החינוך ביבנה ,על האירוח.
ותיקי מכבי תל אביב נגד אליצור עין צורים

ביום שלישי ,ח' ניסן ( ,)4.2במלאות שנה לפטירתו של חבר עין צורים – ישראל (שדל'ה) שריד ,שברוחו
ובנשמתו חי את הכדורסל ,מתארגן משחק חגיגי – ותיקי מכבי תל אביב נגד אליצור עין צורים .הציבור
מוזמן לקחת חלק בתכנית הכוללת דברים לזכרו ,משחק ובהפסקת המחצית – תחרות קליעות לילדים.
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וחברי המזכירות הפעילה

