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לכולם,לכולם,
שלום שלום
יקיר עליית הנוער
במלאות  08שנה לעליית הנוער ,ערך "המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער",
שבראשות חברנו ד"ר בני פישר (מירב) ,אירוע רב רושם באודיטוריום שבמוזיאון תל-אביב.
סיפורה של עליית הנוער הוצג באמצעות סרטים קצרים על רחה פרייאר והנרייטה סאלד
המייסדות ,ועל בוגרים שזכו לבנות את ביתם ועתידם בזכות משפחת עליית הנוער שקלטה
אותם באהבה .חניכי הכפרים הותירו רושם עז במגוון רחב של אמנויות :תזמורת סימפונית
של עשרות נגנים ,להקת תיאטרון של בני העדה האתיופית ומקהלת ילדים מהכפר הירוק,
שהמחישו את עוצמת החינוך הניתן בכפרי הנוער לילדים שמשפחותיהם אינן יכולות לספק
להם את צרכיהם החינוכיים והלימודיים .שר החינוך ,הרב שי פירון ,שפתח את האירוע
אמר בין השאר" :כפרי הנוער אינם מוסדות של בדיעבד ,אלא של לכתחילה .יש בהם את

האות ניתן על פועלה של
תנועת הקיבוץ הדתי
ופועלו האישי של נחמיה
רפ

המיטב שבמיטב מחנכי ישראל .זה המקום שבו מתקיים המפגש האמיתי של תלמידים
אלפי שונים בארץ ובעולם ,והוא הבסיס לחברה ישראלית טובה וחזקה .את המנגינה
ממקומות
הזו ,שהיא ביטוי עמוק לְ מָ ה שמתרחש בנפש הנערות והנערים ,אי אפשר להפסיק" .במרכז
הערב עמדה הענקת "אות יקיר עליית הנוער והחינוך ההתיישבותי" ל 9 -אישים ,וביניהם
נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,שקיבל את האות עבור פועלה של תנועת הקיבוץ הדתי לאורך
עשרות שנים בכפרי הנוער הדתי ובחברות הנוער שבקיבוצים ,וכמו-כן עבור פועלו האישי
בקליטתם ובקידומם של חניכי עליית הנוער.
עמותת "בארות בנגב"
מאיר שמיר ,המוכר כאחד מבעלי המניות ב"תנובה" ,הינו בן בארות יצחק ,שתרם רבות
להקמת "בארות בנגב" .לאחרונה נודע לנו שמאיר מכהן גם כיו"ר "תגלית" ,המיזם הלאומי
המביא כל שנה לביקור בארץ עשרות אלפי צעירים יהודים מרחבי העולם .מאיר הוזמן
והגיע לביקור באתר שבקיבוץ עלומים ,ועמו גידי מארק מנכ"ל "תגלית" .אנשי עלומים
הכינו סיור מקצועי ,שהחל בהליכה נעימה בגן הנוי הנפלא של הקיבוץ ,ונמשך בשיחה ליד
אחד מבתי הילדים הממוגנים על משמעות היות הקיבוץ בתוך "עוטף עזה"; קבלת סקירה
כללית במועדון האירוח הכפרי; הסבר על "מרכז המורשת" וצפייה בסרט; למידת היכולות
החינוכיות ב"מרכז ההדרכה"; בדיקת איכותם של חדרי האירוח ,ויציאה לאתר מגדל
המים לשמיעת הסיפור של הקיבוץ וקרב הגבורה .תוך כדי הצגת אתר 'בארות יצחק' הוצע
להם לכלול אותו ברשימת האתרים והמסלולים בהם מבקרים עשרות אלפי משתתפי
"תגלית" .ליד שולחן ארוחת הצהריים התפתחה שיחה מרתקת על האפשרות שהסינים
יקנו את "תנובה"  ...אבל העיקר היתה התחושה שבביקור הזה נזרעו זרעים שיניבו בקרוב
פירות מתוקים .אמן!

מאיר מול תמונת אמו
המטפלת
יצאנו בתחושה שבביקור
הזה נזרעו זרעים שיניבו
בקרוב פירות מתוקים

המוזיאון הלאומי לקיבוץ
ניהולראש הממשלה הוחלט לבחור בקיבוץ עין שמר כמקום בו ייבנה – שם זמני –
במשרד
"המוזיאון הלאומי לקיבוץ" .במסגרת "ציוני דרך – התוכנית להעצמת המורשת
הלאומית" ,יוקם מרכז שבו יוצג ויומחש "עברו של הקיבוץ ,הקיבוץ כיום ,ועתידו של
הקיבוץ ,הן בהיבטים חברתיים ,והן בתעשייה ,בחקלאות ,בחינוך ,ועוד ועוד" .נחמיה רפל
התמנה כחבר בוועדה המייעצת להקמת המוזיאון/המרכז ,ועמו חברים בה :אהרון ידלין,
מוקי צור ,אבישי גרוסמן ,גיורא מסד ועוד רבים וכן טובים .השבוע קיימה הוועדה את
ישיבתה הראשונה ,וסיעור המוחות שהתחולל בה הביא ליבול מבורך של רעיונות ,הן לגבי
הנושאים שיש להציגם והן לגבי אופן ההצגה וההמחשה .ברור לכל שאין הכוונה "להכניס

לאפשר לכל דיכפין ללמוד
על ייחודו ומרכזיותו של
הקיבוץ בתולדות המדינה

את הקיבוץ למוזיאון ולהראותו כחלק מן העבר" ,אלא לאפשר לכל דיכפין ללמוד על
ייחודו ומרכזיותו של הקיבוץ בתולדות מדינת ישראל ,ולהראות את כיווני התפתחותו של
הקיבוץ כחברה ערכית-חלוצית.
קמחא דפסחא
ביום רביעי השבוע העמסנו את החבילות האחרונות על רכב שנסע לראש העין ,ובכך הגיע
לסיומו המבצע הענק .עדיין מלאכה רבה לפנינו בניקוי שטח האריזה של כ9,888 -
חבילות ,ובהחזרת הסככות בקבוצת יבנה לתפקידן ,אך זו השעה הנכונה בכדי להודות
למזכירויות הקיבוצים ,לוועדות הצדקה ,למאות חברות וחברים ,צעירים וילדים ,שתרמו
ממרצם ,מזמנם ומכספם ,ואפשרו לתנועת הקיבוץ הדתי לעמוד בראש המביאים שמחה
לאלפי משפחות ברחבי המדינה.
רתמים  +כרמים
בחודשים האחרונים נתבקשו חברי המזכירות הפעילה לסייע בהתבססותם החברתית
והכלכלית של שני ישובים צעירים ,בני  088משפחות כל אחד ,שבשניהם לא מעט מבני
הקיבוץ הדתי :האחד ,רתמים ,השוכן בסמיכות לקיבוץ רביבים שבנגב ,והשני ,קיבוץ
כרמים ,שליד מיתר .רתמים היה בעבר קיבוץ של התק"מ ,ננטש ,ובשנים האחרונות
אוכלס מחדש כיישוב קהילתי על ידי משפחות מהציונות הדתית .לאחרונה אושר להם
להפוך לישוב מתוכנן ולקבל אמצעי ייצור ,ועתה מוטל עליהם לבחור בסיווג  -קיבוץ,
מושב שיתופי או מושב .התבקשנו לסייע בתהליך לימוד הנושא ובחירת הסיווג המתאים,
וכעת מלווה אותם שרגא וילק (צמיחה דמוגרפית) .כרמים הינו קיבוץ ,שבעבר היה שייך
לקיבוץ הארצי ,הגיע בשיא השפל ל 08 -חברים בלבד ,ובשנים האחרונות – לאחר שאירח
סטודנטים במסגרת תנועת איילים – אוכלס מחדש על ידי שתי קבוצות ,האחת של
משפחות דתיות והשנייה של משפחות הדוגלות באורח חיים אקולוגי/ירוק .הקבוצות
מעוניינות להמשיך לקיים את הקיבוץ כקיבוץ מתחדש ,כאשר כל החברים בו במעמד זהה
ללא קשר לאורח החיים הפרטי שלהם .נתבקשנו בשלב ראשון לייעץ לחברי כרמים,
ולסייע בהקמת שותפות כלכלית בין דתיים לחילוניים ,עם כל המשמעויות שבדבר
\\

מסייעים לשני הישובים
הצעירים בהתבססותם
החברתית והכלכלית

באסרו -חג פסח
כ "ב ניסן ..22 ,

\

פסח
כשר
ושמח!

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

סניפי הקיבוץ הדתי

שרים הלל
לתנועה
בקיבוץ סעד
מוזמנים בשמחה!

