ב"ה ט' אלול ,תשע"ד

שלום לכולם,

מזכירות מורחבת
לפני  9שנים ,בח' באלול תשס"ה ,יצאו כוחות צה"ל האחרונים מגוש קטיף ,ובשעות הערב בתי הכנסת
שנשארו לעמוד על תילם בתוך הישובים החרבים הושחתו בידי אנשי הגוש .ביום רביעי השבוע ,ח' באלול,
התכנסה המזכי רות המורחבת של הקיבוץ הדתי ביישוב ניצן ,ולפני שניגשה לדון בנושאים שעל סדר היום
ערכו חבריה ביקור מרגש ב"מרכז קטיף – מרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון" .הסיור התארך
הרבה מעל הזמן המוקצב ,בגלל העניין הרב שגילו החברים בתערוכה ,ובגלל העומס הנפשי שעלה מן
העדויות המצולמות ומוקלטות .סדר היום של הישיבה הרבעונית הוקדש לשני נושאים מרכזיים :דגשים
לתכנית העבודה תשע"ה; אישור חילופי פעילים בהתאם לתכנית הכוללת של משאבי אנוש .נחמיה פתח
בסקירת היעדים והמטרות שהוצבו בתחילת שנת העבודה המסתיימת ,ופירט את הערכתו לגבי מידת
מימוש הציפיות וביצוע התכניות על ידי המזכירות הפעילה .לאחר הסקירה התחלקו חברי המזמו"ר
לקבוצות ,וקיימו דיון בשאלת הרלבנטיות של התנועה לקיבוץ ולחבר .סעיף משאבי אנוש היה מכובד :רזי
בן יעקב סיים קדנציה נפלאה בהקמת מחלקת נוער וצעירים ,והוא מתחיל לעבוד במטע בקיבוצו ,לביא.
תחליף אותו לימור ספראי חברת קיבוץ מעלה גלבוע שיצאה בימים אלה עם משפחתה לשנתיים שליחות
בכפר הנוער 'ימין אורד' ושעמדה עד עכשיו בראש מדרשת תורה ועבודה .שרגא וילק חבר משואות יצחק
הקים את המחלקה לצמיחה דמוגרפית ,והוא יישאר במזכירות הפעילה כמרכז אגף המשק ,לאחר שצביקי
פורת יסיים את הקדנציה .בצמ"ד יחליף את שרגא מורדי שבט ,חבר ראש צורים ,שצבר ניסיון וידע
מתקופת כהונה ממושכת כמזכיר הקיבוץ .ו אחרון חביב ,צביקי טסלר חבר קבוצת יבנה ,אושר כמחליפו
העתידי של נחמיה רפל בתפקיד המזכ"ל ,אך עד למועד בו יבוצעו החילופים יעברו בעז"ה מים רבים בירדן.
שלוחה בבית שאן
הרב אסי בלנק לא ניסה להסתיר את התרגשותו ,בעת שבירך בשם ומלכות על הקמתה של "המדרשה
לחיים" ,שלוחה של מדרשת עין הנצי"ב בעיר בית שאן .ביום ראשון אחר הצהריים התכנסו כל התלמידות
של מחזור א' ,בליווי הוריהן הנרגשים לא פ חות מהן ,לטכס פתיחת המדרשה ,ששמה לה כייעוד לשלב
לימודים תורניים עם עבודה התנדבותית בקהילה ,או במילים אחרות ומוכרות :להנחיל לחניכות בסיס
רעיוני ומעשי לאורח חיים של 'תורה ועבודה'  .את המתכנסים בירכו ראש העיר בית שאן ,רפי בן שטרית,
ומזכ"ל התנועה ,נחמיה רפל ,שפ עלו כל אחד בתחומו להקמתה יש מאין של המדרשה החדשה .בראש
המדרשה עומד הרב אסי ,רב קיבוץ עין הנצי"ב ור"מ ותיק במדרשה שבקיבוצו ,ונחמה אורבך ,תושבת העיר
שבנתה בה את ביתה לאחר שהתאהבה בעיר בעת ששירתה במקום בצעירותה .לנו נותר להמשיך וללוות
באהבה ובהערכה את העוסקים במלאכה ולאחל להם הצלחה רבה!

הנשיא בבי"ס דע"ת בסעד
רק בשבוע שעבר כתבנו כאן על ימיה האחרונים של המלחמה בדרום ,שהצמידה אותנו לחדרים הממוגנים,
וכבר זכינו השבוע לשבת על הדשא הירוק והפתוח שבחצר בית ספר דע"ת החדש והיפה ,בנוכחות מאות
תלמידים ,מ ורים ,הורים ,חברים ומכובדים ,ולמחוא כף לנשיא שבא מן העם ,ומדבר מן הלב ובלי בושה על
אהבת הארץ ,העם והתורה .ביקורו והשתתפותו הפעילה בטכס פתיחת שנת הלימודים ,היו מרגשים .את
"זקני סעד" שנזכרו בחיוך בביקורים קודמים של נשיאי המדינה ,ייצגה על הבמה מרגלית שריד ,שעלתה
לברך כשלצידה נכדתה שהקימה את ביתה בסעד ,והנינה ההולכת בדרכי הסבא ולומדת בבית הספר.
בתהלוכה מסורתית קיבלו תלמידי בית הספר את הילדים החדשים של כיתה א' שעברו מתחת גשר מקושט
וזכו למחיאות כפיים מהקהל .מיד אחריהם פצחה מקהלת ילדים ,בליוויו של נחום לנדאו ,מזכיר סעד
ואחיו של מנהל בית הספר ,בשירת 'אבינו שבשמים' והדמעות שניגרו על לחייהם של לא מעט משתתפים
ביטאו את ההתרגשות מעצם המעמד ומהתחושות שנותרו לאחר 'חופשת הקיץ' .מכאן נשלח את ברכותינו
ואיחולינו לכל תלמידי ומורי בתי הספר שלנו :שנת לימודים פוריה ,מהנה ומעניינת!
השר אורי אורבך בעלומים
במהלך "צוק איתן" ביקרו רבים מחברי הממשלה והכנסת – ולמען האמת ,היו גם רבים מהנבחרים שלא
נראו כלל ב"עוטף עזה" – ותקצר היריעה מלדווח על כל הביקורים .השבוע ,בשעות שקדמו לישיבת
הממשלה שהתקיימה ביישוב 'בת הדר' הסמוך לאשקלון ,הגיע השר אורי אורבך לעלומים ,וזכה לעבור
במסלול השמור לאח"מים :מהדשא בו נראה בור שנוצר מטיל שנפל במקום ,דרך גן הילדים הממוגן
ששימש כבית כנסת זמני ,ועד לחדר הישיבות בו התקבצו – בנוסף לחברי המזכירות ובעלי תפקידים –
חברים אחדים לשיחה ישירה עם השר .במהלך הפגישה הזכיר השר ב'משרד לאזרחים ותיקים' תכניות
מגוונות שמפעיל משרדו ,וקרא לחברי הקיבוצים ליהנות מהן .בשיחה הַ ֵּכנָה עם החברים עלתה הפגיעה
והכרסום בתחושת הביטחון הבסיסית של האזרחים .הודגשה מחוייבות חברי הקיבוץ לערכי התנועה
ואמונתם בדרך ההתיישבות ,וזאת אל מול יחס המדינה לתושבי הקיבוצים בפריפריה ,הבא לידי ביטוי
בקשיים הנערמים בדרכה של הצמיחה הדמוגראפית.
לוח זמנים תנועתי
יום שלישי ,י"ד באלול – " ,9.9..9.9מיבנה לירושלים" – פתיחת תערוכה ב"בית האדום" בקבוצת יבנה.
יום ראשון ,י"ט באלול – " ,.9.9..9.9ושבתה הארץ – הלכה למעשה" ,יום עיון לחקלאי הקיבוץ הדתי.
יום רביעי ,כ"א אלול – " ,.1.9..9.9קפה תנועה צפוני" – ערב שיח ,לימוד וניגון בקיבוץ עין הנצי"ב.
יום שני ,כ"ז באלול –  ,...9..9.9חנוכת משרדי הקבה"ד בנחלים.
יום שלישי ,ו' תשרי – " ,49.9..9.9קפה תנועה דרומי" – לציון  .2שנה למרכז הרצוג ,בקיבוץ עין צורים.

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

