ב"ה כ"ד ניסן ,תשע"ד
א

לכולם,לכולם,
שלום שלום

שלפים

במעמד שר הבינוי והשיכון ,ח"כ אורי אריאל ,ראש החטיבה להתיישבות ,דני קריצ'מן ,ראש
המועצה האזורית עמק המעיינות ,יורם קרין ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,נחמיה רפל ,נציגי הישובים
השכנים ובעיקר תושבי המקום ,נערך לפני הפסח ,בכברת האדמה שבין הקיבוצים רשפים
ושלוחות" ,טקס חנוכת שלפים" .מלאכת הקמת בתי הקבע הראשונים הולכת ומסתיימת,
וההתרגשות גדולה .לאחר שמקהלת ילדי היישוב פתחה את הטקס ,אותו הינחה גדעון ישראלי

מלאכת הקמת בתי
הקבע הראשונים
הולכת ומסתיימת !

(עין הנצי"ב) ,הפרוייקטור החרוץ המקדם בהתלהבות את הקמת היישוב ,אמר ראש המועצה:
"פתרון אישי הפך להיות פתרון אזורי ואתגר לאומי .שלפים הוא דוגמא וסמל לחיי פתיחות
וסובלנות של דתיים וחילוניים" .השר אורי אריאל פתח את דבריו בברכת "מציב גבול אלמנה"
בשם ומלכות ,והמשיך" :העמק לא ראה אירוע כזה  03שנה! כאן רואים שאפשר וצריך לעשות.
אנחנו נוסיף לבנות ולחזק את ההתיישבות כולה ,וכעת אנו עמלים על תוכנית לחיזוק
אלפי
על הגלבוע ,ונעלה על ההר עוד  0,533משפחות! הקמתם יש מאיין יישוב חדש ,אך אל
ההתיישבות
תנוחו ואל תחכו! התקדמו מיד לשלב ב' ,וַאפְ שרו לבנים רבים לחזור הביתה ,להוריהם ,לחבריהם
ולתבנית נוף מולדתם".
"שרים הלל לתנועה"

נכון לכתיבת שורות אלו טרם ברור מי הגיע למקום הראשון בשקלול שלוש התחרויות שהתקיימו
במסגרת האירוע המסורתי 'שרים הלל לתנועה' .כ 033 -ילדים ובני נוער נטלו חלק בפעילות
שהתקיימה בסעד ,למרות חששות ביטחוניים קלים .הכרחי לציין בהערכה את ילדי לביא שהיו
הצפוניים היחידים שהדרימו .ולתוצאות :ב'מרוץ לקיבוץ' (לצעירים) ניצחו ילדי סעד; ב'חידון
ידיעת הקיבוץ הדתי' (לבוגרים) זכתה נבחרת הלמדנים של לביא (שמבריקה מדי שנה בנושא
זה!); את ה'פזמונסניף' קטפה להקת סעד (האם הביתיות שיחקה להם? לא .ההופעה היתה
באמת מצוינת!) .בסיכומו של יום הסתבר לפתע שיש 'שוויון' :שני קיבוצים הגיעו למקום
הראשון עם מספר נקודות שווה – סעד ומשואות יצחק (ויש אומרים גם לביא .)...לאחר ויכוחים
שלא היו מביישים את השניות האחרונות של משחק גמר כדורסל ביד-אליהו ,סוכם
שהקומונריות ונציגי התנועה יגיעו להסכמות בימים הקרובים .מרוב תחרויות שכחנו להזכיר את
התכנים שבהם עסקנו :כפרי הנוער הדתיים ,ערך השותפות ,וגם הזכרנו את ידידיה כהן ז"ל ,חבר
סעד שהקיץ ימלאו  03ללכתו מעמנו .תודה ל :ענג עמירם (לביא) על הפקת והנחיית החידון;
למדרשת תו"ע על חוברות התוכן; לנחום ברוכי (בארות) על ליווי החידון בפיסות ידע מרתקות;
לאביעד עברון (סעד) על הפקת וניהול המרוץ; לאור קרביץ (מעג"ל) ומיתר אניקסטר (יבנה)
שניהלו בנחת ובמקצועיות את עמדת השליטה הממוחשבת; לאבישי חיות (יבנה) ורתם וייס
(סעד) על הנחיית הפזמונסניף; וכמובן לעידית לנדאו ולכל ילדי סעד על האירוח החם ,ועל היענות
לכל בקשה וצורך במסירות אין קץ .תודה!

 044ילדים ובני נוער
נטלו חלק בפעילות
שהתקיימה בסעד

מדרשת עין הנצי"ב

ניהולשלפים ערך השר אורי אריאל ביקור קצר במדרשת עין הנצי"ב ,אותה הוא מכיר
לאחר חנוכת
היטב משנת לימודיה של בתו במדרשה .לאחר דברי תורה וברכה של הרב יצחק בן-דוד ,ראש
המדרשה ,וסקירתה של לאה בן-יצחק (שדה אליהו) ,מנהלת המדרשה ,על העשייה השוטפת
בדגש על מספר התלמידות המרשים ,נפרשה על השולחן התוכנית האדריכלית של בית המדרש
החדש – פרי עמלה של האדריכלית מיכל שלו (עין הנצי"ב) ,בוגרת המדרשה – והשיחה
התמקדה בדרכים להשגת תקציבים ותרומות לצורך הקמת בית הקבע של המדרשה .לשמחתנו,
נמצא התקציב הדרוש לעבודות התשתית ,ואנו מקווים להתחיל בהקדם בעבודות .עם תחילת
העבודות נשנס מותניים לגיוס המשאבים הדרושים להשלמתן ,ונשמח לסיוע מכולם.

המטרה  :גיוס המשאבים
הדרושים לבניית בית
הקבע של המדרשה

מאזן חיובי במרכז הרצוג

בישיבת הנהלת "מרכז יעקב הרצוג" הוצגו סיכומי שנת התקציב  ,3300המראים פעילות ענפה
וחיובית בתחום הנוער .במהלך השנה עבד "המרכז" עם כ 3333 -בני נוער בתוכניות של זהות
יהודית ודיאלוג בין תלמידים דתיים וחילוניים ,ובימים אלה נערכים בו לפעילויות חדשות עם
סטודנטים ועם המגזר החרדי .לשמחתנו ,הפעילות יצאה מתחומי המרכז שבעין צורים אל באר
שבע ,בית שמש ,רחובות ,ראשון לציון ,ולמעשה לכל הארץ כולל עמק יזרעאל .ראויה לציון
הצלחתם של עובדי "מרכז הרצוג" לשמור על יציבות כלכלית בשלוש השנים האחרונות .מכינת
צהלי גם היא אינה קופאת על השמרים :למרות הביקוש הגדול רשימת המועמדות לשנת
תשע"ו נסגרה בשל מגבלת המכסות ממשרד הביטחון ,ומחסור בחדרי מגורים וכיתות לימוד.
בשנה הבאה תיפתחנה מספר תכניות לבוגרות צבא ,הן עבור בוגרות צהלי והן עבור הקהל

בהרצוג  -פעילויות
חדשות  ,יציבות כלכלית
בצהלי  -הביקוש עולה !

הרחב .בעתיד הקרוב נצטרך למצוא פתרון להגדלת המכינה או לבניית מכינה נוספת לבנות.
לקראת ישיבת המזמו"ר

לפני פסח קיבלו חברי המזכירות המורחבת הזמנה לישיבה שתתקיים בעז"ה בעוד כשבועיים,
בבארות יצחק .על סדר יומה של יעמדו הסעיפים הבאים :א .דיווחי מזכ"ל ופעילים על העשייה
השוטפת במזכירות התנועה ,ובראשם המאבק על הקרקעות ואישורי בנייה; מסקנות ופעילּות
בעקבות מועצת חינוך; כנס שמיטה של ההתיישבות העובדת; קליטת בנים שאינם שומרי
מצוות כחברים בקיבוץ – הצגת הנושא ודיון ראשון; כוח אדם במזכירות הפעילה – תוכנית
לחילופי גברי; תמיכה והצטרפות להקמת "בנק אופק" – הבנק הקואופרטיבי; גיוס בנות
לצה"ל – הצגת עמדת התנועה במכתב לרבנות הראשית לישראל.
כנס רבני ההתיישבות

השבוע התכנסו – ביוזמת המשרד לשירותי דת ,ובהובלת סגן השר ח"כ הרב אלי בן-דהאן
ומנכ"ל משרדו אלחנן גלט – עשרות רבני קיבוצים ומושבים לדיון בשתי סוגיות :הֵ עָ ְרכּות לשנת
השמיטה הבעל"ט והסדרת עבודתם של רבני היישובים .שני הנושאים חשובים מאד ,אך
בקצירת האומר נציין שמטרת הסעיף השני ,שפורט בחוזר מיוחד של מנכ"ל המשרד לשירותי
דת ,הוא חידוש עבודת הוועדה המאשרת הענקת תקני רב לישובים ,ואישור כ 53 -תקנים
חדשים לישובים שאין להם כיום תקן רב מאושר .אנו מקווים שבשבועות הקרובים נקבל
\\

הודעות חיוביות לכשליש מקיבוצי התנועה הממתינים כבר שנים לתקן רב מאושר.
שבת שלום
\

נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

תקווה ל שליש מקיבוצי
התנועה הממת ינים כבר
שנים לתקן רב מאושר

