ב"ה כ"ה אב ,תשע"ד

שלום לכולם,

השקט מסרב להגיע
בשעות אלה חזר החמאס לשלוח טילים לעבר ישראל והתחושה המשחררת של 'חזרה לשגרה' נקטעה
באיבה .המשמעות כלפי ישובינו בעוטף עזה והסביבה אינה קלה כלל .צוותי צח"י חזרו לפעול
באינטנסיביות ,תנועת האנשים בישובים שוב מוגבלת והמערכות כולן מתמודדות שוב עם מצב חירום.
בישיבת אגף חברה של התנועה התייחסו למצב מתוך הבנה כי נדרשת שוב הירתמות התנועה וישוביה על
מנת לשמר את החוסן שמפגינים בישובינו שבעוטף עזה והסביבה .את הפניות מישובי עוטף עזה ואת
ההצעות לסיוע שכבר החלו להגיע ,מרכזים פעילי התנועה .אנו תפילה שהשקט והשלווה יחזרו בקרוב.
מתכוננים לשנת השמיטה
ביוזמתה של נירית אפרתי (קבוצת יבנה ,רכזת הגיל הרך) ,הרחבנו את מסגרת יום העיון "ושבתה הארץ –
הלכה למעשה" ,ואנו יוזמים מפגש המותאם לא רק לחקלאים אלא גם לאנשי חינוך .עיקרו של היום יועבר
ע"י רבני הקבה"ד ,שיתייחסו לשאלות מעשיות בשדה ,במטע ,בגינת הנוי ,במטבח ובצריכה הפרטית.
במקביל תתקיימנה הרצאות וסדנאות בהן נדגים דרכים להעברת החומר לילדים בגיל הרך ובגילאי ביה"ס
היסודי .את היום יפתחו בעז"ה הרב יעקב אריאל ,רב העיר רמת-גן ולשעבר הרב של המועצה האזורית
עזתה המכהן כיו"ר ועדת השמיטה של הרבנות הראשית ,והרב פרופ' נריה גוטל ,נשיא המכללות האקדמיות
'אורות ישראל' ו'מורשת יעקב' .כזכור ,יום העיון יתקיים בעלומים ,ביום ראשון י"ט באלול (,)41.2.9.41
ואנו קוראים לכם לשריין את המועד ולהשתתף באירוע.

"הבית האדום"
"הבית האדום" בקבוצת יבנה ,המשמש כמוזיאון המקומי של הקיבוץ ,מארח תערוכה שנאצרה והוצגה
ב"חצר היישוב הישן" בעיר העתיקה בירושלים .התערוכה מציגה את סיפורה של חבורת הסטודנטים
'יבנה' ,תלמידי האוניברסיטה העברית של שנות ה 1. -במאה הקודמת ,שנענו לקריאתו של נשיא
האוניברסיטה ,ד"ר מאגנס ,והתנדבו לפעילות של 'ביעור בערות' בקרב תושבי הרובע .לא מעטים מבין
אותם סטודנטים היוו בשנים שלאחר מכן דמויות משמעותיות בתנועת הקיבוץ הדתי ,וביניהם :דוד
הישראלי ,נחום מילוא ,אליעזר גולדמן ,מרדכי חיות ודב רפל ,זכר כולם לברכה .אירוע חגיגי לפתיחת
התערוכה ייערך בעז"ה בקבוצת יבנה ,ביום שלישי י"ד באלול ( )2.2.9.41בשעות אחר הצהריים .פרטים
באתר ועל לוחות המודעות.

מתחברים
התחושה המרוממת של אחדות עם ישראל ,שהחלה סביב דמותן המופלאה של שלוש אימהות החטופים
והמשיכה בכל ימי מלחמת 'צוק איתן' ,חייבת להישאר ולהישמר .איך עושים את זה? אמנון שפירא (טירת
צבי) ונחמיה רפל נפגשו השבוע בכפר יהושע עם תא"ל (במיל ).רם שמואלי ,לשעבר טייס ,מפקד טייסת
ומפקד בסיס בחיל האוויר ,וכיום יו"ר ומייסד רשת 'מתחברים – בונים עתיד ביחד' .מטרת הפגישה היתה
בחינת האפשרות של הצטרפות הקיבוץ הדתי ובני עקיבא למפעליה של 'מתחברים' .השיחה נערכה בתוך
מכון חליבה ישן שעבר הסבה לבית בד לשמן אורגני ,והשתתפו בה עובדת בכירה בחברת 'טבע' ,ראש מינהל
חברה ונוער במגזר הערבי ,ובחור צעיר האחראי על מפעלי תנועת 'גשר' .הדברים שהושמעו במקום הזה
ערבִ ים ונעימים .מבחינה מעשית עומדת כעת על הפרק השתתפות
ובחברה הזו – היו ערכיים ,אפשרייםֵ ,
בצעדה המונית לירושלים שתיערך בחול המועד סוכות הבעל"ט ,במתכונת "צעדת ארבעת הימים" הזכורה
בוודאי לרבים .לצעדה אמורים להגיע אלפים מכל רחבי המדינה ומכל מגזרי האוכלוסייה הישראלית והיא
נתמכת וממומנת ע"י ממשלת ישראל .לקחנו על עצמנו לעשות כל מה שניתן על מנת להצליח לשלב את
תנועת הקיבוץ הדתי וחבריה עם התנועה והיוזמה הברוכה של "מתחברים".

קפה תנועה
בחודש הקרוב מוזמנים חברי הקיבוץ הדתי להשתתף בשני ערבי 'קפה תנועה' – מפגשי לימוד שיח וניגון
להתעוררות הלב לקראת הימים הנוראים .ביום רביעי ,כ"ב אלול 4..2 ,יתקיים הערב שיוקדש לזכרו
המבורך של הרב אלי כהאן ,בחדר האוכל של קיבוץ עין הנצי"ב ,בשיתוף עם מדרשת עין הנצי"ב ובית מדרש
לתורה וחיים של מדרשת הגולן .בתכנית המגוונת ישתתפו בין השאר :יהושע אנגלמן ,איתמר אלדר ,שי
זרחי ,זאב קיציס ,נתנאל לדרברג ,חזי כהן ,ועוד .בחדר האוכל שבעין צורים יתקיים ביום שלישי ,ו' בתשרי,
 4..2.41ערב בסימן  92שנה למרכז הרצוג ,בשיתוף מועצה אזורית שפיר ,ומלבד להקת ניגון ירושלמי
שתפתח את הערב ותסג ור אותו ,ישתתפו הרב אילעאי עופרן ,הרב בני לאו ,ללי אלכסנדר ,שרית
צימבליסטה ,אמיתי פורת ,נח חיות ועוד .שני האירועים פתוחים גם לקהל הרחב ,ונשמח בהשתתפותם של
רבים וטובים מקרב יישובי הקיבוץ הדתי.
מחלף בית רבן
שלב חשוב בסלילת כביש  ,.המחבר את אשדוד לכביש  6ולירושלים ,מסתיים בימים אלה ,וקבוצת יבנה
זוכה לכניסה משודרגת :מחל ף! בחודשים האחרונים משתרכים תורים ארוכים של מכוניות ביציאה
מקבוצת יבנה ,והם ממתינים לאור ירוק ברמזור שיאפשר יציאה לכל הכיוונים :מזרחה ,צפונה או מערבה.
כעת הסתיים השלב הראשון בבניית המחלף ,והיציאה מזרחה ,לכיוון ירושלים ,באר שבע וגדרה ,תהיה ללא
רמזור .צפויה הקלה משמעותית ביציאה מיבנה ,אך כדאי לזכור :הכניסה – פתוחה ומזמינה כתמיד!

שבת שלום ושלווה והשקט ובטח,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

