ב"ה ב' אלול ,תשע"ד

שלום לכולם,
המערכה בדרום
בימים האחרונים של הלחימה בדרום ,ובמיוחד בשעות האחרונות ,היו סעד ועלומים בעין הסערה,
והתראות "צבע אדום" נשמעו כמעט ברצף .חוזקם של יישובינו ניכר בהחלט בשעות קשות אלה,
וההתנהלות האחראית ושיקול הדעת המאפיינים את ההנהגות לאורך כל המערכה ראויים בהחלט להערכה
גדולה .משיצאנו להפסקת האש אנחנו מבינים ששומה עלינו ללמוד בזהירות את המצב החדש ,ולהמשיך
לנהוג בשום שכל וביישוב הדעת על מנת להצליח לעשות את הטוב ביותר במצב הנתון .התנועה ופעיליה שבו
למעורבות ישירה אל מול הנהגות הישובים והנהלות בתי הספר ,ויחדיו ,אנו תקווה ,נצליח לצלוח את
התקופה הקרובה והלא קלה המצפה לנו .כולנו משתתפים באבלם של חברי הקיבוצים נחל עוז ונירים,
שילדם וחבריהם נהרגו מנפילת פצמ"רים ,ומאחלים החלמה מהירה לפצועים .ונסיים בתפילה שעושה
שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.
מדרשת עין הנצי"ב
מחזור תשע"ה במדרשה ייפתח ,ברוך ה' ,בתפוסה מלאה ולמעלה מכך!  27תלמידות מתחילות בימים אלה
את שנת הלימודים הראשונה שלהן במדרשה ,מתוכן  51מגיעות אלינו מארה"ב .במקביל ,אנו פותחים
שלוחה בעיר בית שאן" ,מדרשה לחיי ם" ,בהובלתו של הרב אסי בלנק ובשיתוף עם נחמה אורבך ,תושבת
העיר .למדרשה נרשמו  52בנות ,שתשלבנה לימודי תורה עם עבודה התנדבותית קהילתית ,בעיקר בבתי
הספר ובמועדוניות ברחבי ה עיר בית שאן .המוטו המרכזי של השלוחה בבית שאן הוא שעבודת ה' היא
אורח חיים של תורה ועבודה .מן הנתונים והדיווחים מובן שהעשייה היומיומית עם מספר כה רב של
תלמידות ותוכניות היא עצומה ,ובנוסף מונח על שולחננו האתגר הגדול של בניית משכן הקבע לבית
המדרש ,וגיוס הכספים הכרוך בכך .יישר כוח גדול לצוות ,ובעזרת ה' נעשה ונצליח!
מזמו"ר
ביום רביעי הקרוב יתכנסו בעז"ה חברי המזכירות המורחבת בישוב ניצן .כנהוג ,נפתח את הישיבה בביקור
במקום ,שיוקדש הפעם לתושבי גוש קטיף במלאות  9שנים לעקירתם מבתיהם .הסעיף הראשון על סדר
היום יעסוק בבניית תכנית העבודה של המזכירות הפעילה לתשע"ה הבעל"ט ,ובאיתור נושאים שיש
להקדיש להם יותר – או פחות – משאבי אנוש והון .בהמשך הישיבה ,לאחר שהמועמדים יציגו את עצמם
והמסיימים יסכמו את עבודתם ,נבקש את אישור חברי המזמו"ר לשורה של חילופי גברי במזכ"פ :מחלקת
נוער וצעירים – לימור ספראי להחלפת רזי בן יעקב; המחלקה לצמיחה דמוגראפית – מורדי שבט להחלפת
שרגא וילק; אגף המשק – שרגא וילק להחלפת צביקי פורת; מזכ"ל – צביקי טסלר להחלפת נחמיה רפל.
אנו מצפים ומקווים לראות את כל חברי המזמו"ר בניצן!

הודיות
עד השבוע האחרון של חודש אוגוסט אירח כפר הנוער הודיות תכניות חינוך ונופש מגוונות ,כולל קבוצות
מכובדות של אנשי הדרום שבאו לנפוש ולנוח בצפון השקט ,ועתה עמלים אנשי התחזוקה על החזרתו
לכשירות ,טיפוחו ואחזקתו של הכפר היפה .בעז"ה ,כ 722 -תלמידים ילמדו בכפר בשנת הלימודים
הבעל"ט ,כולם "מטורפים" על אורוות הסוסים שהוקמה בכפר לפני כשנה ע"י משטרת ישראל .מטרתה של
המשטרה היא לא רק חינוכית אלא כלכלית :לגדל בכפר סייחים שיתאימו לתפקידי סיור ושיטור ,אך
לצורך גידולם ,אימונם ואילופם נדרשת מומחיות רבה ,כך שרק לאחר כ 52 -שנים תוכל המשטרה להעריך
מבחינתה את מידת הצלחתו של הפרוייקט .בצד הפעילות החינוכית הענפה אנו ממשיכים לחפש "סבא
וסבתא" לכפר הנוער :לאחר  4זוגות של חברי קיבוצים מבוגרים לא הצלחנו לאתר מתנדבים לתפקיד
הנפלא ,ונשמח מאד להמשיך במסורת עם זוג חדש.
דיווח קליטה
ממגדל עוז קיבלנו את הדיווח של זהר ,מזכיר הקיבוץ" :מה שנראה לפני חודשיים כשנת קליטה חלשה,
השתנה לפתע ,עד שכבר הגענו למצב שצריך להשיב לפניות טובות בשלילה ,או לדחות אותן לשנה הבאה .אז
מה קורה? אנו נפרדים השנה מכמה משפחות טובות ,ביניהן לא מעט משפחות בנים ,שעוברות לישובים
אחרים ברחבי הארץ ,לסגנון חיים אחר .קליטת בנים היא יעד מרכזי של ועדת קליטה ,אך לא כולם
רוצים/מתאימים לחיי שית וף .נאחל לכולם הצלחה רבה באשר יפנו .מאידך ,ארבע משפחות החליטו לעבור
ממסלול ( 7תושבּות לקראת חברּות) למסלול ( 5קליטה לחברות) ,ואנו שמחים מאד על כך .הכניסה לשיתוף
כלכלי למי שצפה בו עד עכשיו מבחוץ ,אינה דבר פשוט ואנו מקווים שיתקדמו בצורה חלקה ורצופה לקראת
חברות .בנוסף ,אנו זוכים הקיץ לקלוט  8משפחות חדשות ,שלוש מתוכן משפחות טריות" ,ישר מהניילון",
של בני קיבוץ שמתחתנים ורוצים לגור בקיבוץ .המשפחות נכנסות למסלולים השונים ,ע"פ בחירתן .ועדת
קליטה מעודדת משפחות חדשות מבחוץ להיכנס דווקא למסלול  ,7לטובת כניסה מדורגת לחיי הקיבוץ.
ועדת קליטה מאתגרת את עצמה ואת הקהילה כולה במשימה גדולת היקף בעלות חשיבות עצומה לעתידנו
הקיבוצי .בלי קליטה אין לנו עתיד ".אנו מצטרפים לתקווה ולתפילה שבשולי הדברים :בע"ה נעשה ונצליח.
ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע
"בין הזמנים" התארחו בפנימיית ישיבת מעלה גלבוע למעלה מ 722 -מבני העדה החרדית ,רובם אורחים
ותיקים החוזרים מידי שנה לעשות את חופשתם על ההר .בימים אלה נשלמות ההכנות לקליטת מספר שיא
של  544תלמידים ,שביחד עם כ 72 -רבנים ואנשי צוות יצטופפו באולם הישיבה .הרכב התלמידים28 :
תלמידי שנה א' ,מתוכם  58בני חו"ל;  02מתחילים את השנה השנייה;  52הנמצאים בשל"ת אמצעי; 52
אברכים ב"כולל" ,ועוד  9בתכנית הייחודית "שילוב משלב" ,המיועדת לבחורים עם תסמונת אספרגר בעלי
תפקוד גבוה ובינוני .התכנית מציעה להם שילוב בקהילת הישיבה ,ובדרכה הייחודית היא מעניקה מענה
לצורך אמיתי של בנים דתיים עם לקויות תקשורת ,בוגרי כיתה י"ב ,אשר כל חבריהם ממשיכים בישיבות,
במכינות או מתגייסים לצבא ,והם נשארים ללא מסגרת מתאימה .התוכנית ייחודית בכך שאיננה "הוסטל"
או מסגרת טיפולית ,אלא מסגרת ישיבתית המשולבת בקהילה נורמטיבית" .ישראל אשר בך אתפאר"!

שבת שלום ושלווה והשקט ובטח,
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

