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שלום לכולם,
"מיבנה לירושלים"
באווירה הקסומה של "הבית האדום" בקבוצת יבנה ,המשמש כמוזיאון מקומי ,התכנסו כ 05 -איש ואשה
לפתיחת התערוכה "מיבנה לירושלים" .התערוכה ממחישה את סיפורה של קבוצת הסטודנטים 'יבנה',
שביוזמת ד"ר מאגנס ,נשיא האוניברסיטה העברית ,עברה לגור ברובע היהודי ועסקה במה ֶשיכּונֶה לאחר
כמה עשרות שנים" :ביעור בערות" .נחמיה רפל פתח בהצגת מסמך המתאר את החלטת הסטודנטים
שסיימו ללמוד לעבור מירושלים דווקא לקיבוץ יבנה ,כדי להמשיך בו את עבודתם המקצועית כמורים
וכמחנכים .ד"ר נחום ברוכי דן בשאלת חידוש חגי החקלאות בקיבוץ הדתי ,והתמקד בתיאור מסכת
השיקולים סביב חגיגו ת 'שמחת בית השואבה' בקבוצת יבנה ברוב עם ובהשקעה גדולה .חתם את המפגש
המעניין יהודה לוי-אלדמע ,שעזר לציבור לקרוא בין השורות של כתובות הנצחה המפוזרות על קירות
ואנדרטאות ברחבי העיר העתיקה .במבט היסטורי ראוי להעלות על נס את תרומתם החשובה של אותה
חבורת סטודנטים לקיבוץ הדתי בכלל ,ולקיבוצים יבנה ,כפר עציון ושדה אליהו בפרט.

פורום מזכירים
פורום מזכירים התכנס השבוע בבארות יצחק ,למפגש ראשון לאחר מבצע 'צוק איתן' ועם פתיחתה של
שנה"ל החדשה .מילכה מיור ,מ זכירת בארות ,הובילה אותנו בעקבות נתיבי הנחיתה החדשים של נתב"ג
(רמז" :גורם רעש") ,ואח"כ במסלולי השיכון החדשים של בארות יצחק ופרוייקט השיכון הכולל לחברים
(הרחבה ושיפוץ ,איחודי דירות ובייחוד בניית  42דירות חדשות) .עמדנו על המוטיבציות של הכניסה
לפרוייקט ,ובהן רווחה ושיכון מכובד לחברי המשק .בשלב זה לא נותן הפרוייקט מענה לקליטת משפחות
חדשות לקיבוץ .עיקרו של המפגש הוקדש לתובנות והארות בעקבות מבצע 'צוק איתן' :דיון במה היה
משמעותי עבורנו ומה ניקח הלאה? על כך נדווח בהזדמנות קרובה.

תלמידי יבנה בשדה אליהו
ביום ראשון ,בשעות אחר הצהריים ,עלו תלמידי כיתות יא-יב של בית הספר בקבוצת יבנה ,עם מחנכיהם
ועם מושיק ,רכז הפנימייה הבלתי נלאה ,ושמו פעמיהם לעמק המעיינות בואך בית הספר שק"ד בשדה
אליהו .במסע זה מימשו חניכי בית הספר בקבוצת יבנה תוכנית להפגה וריענון שנולדה בעיצומו של מבצע
'צוק איתן' .התלמידים נהנו מערב חברתי והרקדה סוערת בטירת צבי ,והתפזרו ללינה בארבעת קיבוצינו
בעמק ,על בסיס בתי הילדים המקומיים .למחרת טיילו כולם בעמק המעיינות ,ושבו שמחים ומרוצים אל
השפלה .אנו מאחלים למתארחים ולמארחים שנת לימודים פורייה ובעיקר שקטה.

ביקור במדרשת עין הנצי"ב
מר עמוס צייאדה ,מנהל אגף בכיר למוסדות תורניים במשרד החינוך ,הגיע עם צוות עובדיו לביקור רשמי
במדרשת עין הנצי"ב .הביקור שנדחה פעמים אחדות מסיבות שונות יצא השבוע לפועל ,והפעם נאלצנו
להודות שחלק מהשאלות כבר הפכו לסימני קריאה :בלי להמתין לאישור תקציבי פתחה המדרשה בעיר
בית שאן כיתה נוספת ,בהובלת הרב אסי בלנק ונחמה אורבך ,ומההתקדמות עלו שאלות בדבר הדרך
הנכונה שבה יש לחבר את הכיתה הבודדת עם המדרשה הגדולה שבעין הנצי"ב .המבקרים התרשמו מאד
מהרצינות המדהימה של הבנות הלומדות בבית המדרש ,מהצורך הדחוף בבניית בית מדרש חדש ,מהשיתוף
של התלמידות והחברים בחדר האוכל של הקיבוץ ,מאיכות צוות ההוראה והטיפול ,מיחסי בנות המדרשה
עם המשפחות המארחות ,ומהאהבה הגדולה של הבנות למדרשה .ההתרשמות החיובית וההיכרות ההדדית
יצרו תשתית חשובה לפיתוחה וקידומה של המדרשה.

"ושבתה הארץ – הלכה למעשה"
לקראת שנת השמיטה נקיים בעז"ה ביום ראשון הבעל"ט "יום עיון לחקלאי הקיבוץ הדתי" ,בדגש על הפן
ההלכתי של שמירת שביעית .הכנס יתקיים בקיבוץ עלומים ,במרכז המבקרים שב'משולש' ,ורשימת
המרצים מבטיחה עניין רב לאורך כל היום .בשעה  53.95נפתח בברכות ובדברי פתיחה של הרב יעקב
אריאל ,רב העיר רמת גן וראש ועדת השמיטה של הרבנות הראשית .אחריו ירצה הרב פרופ' נריה גוטל,
נשיא מכללת "אורות ישראל" ,על" :הליכות שמיטה – בין הלכה לאידיאולוגיה ".במהלך היום יתמקדו
רבנים מקיבוצינו בסוגיות חקלאיות הלכתיות ,ויחתום הרב ד"ר בני לאו בדברים לזכרו המבורך של חותנו,
ידידיה כהן ז "ל ,שעיקרם "חידוש פניה של שנת השמיטה" .במקביל תינתנה הרצאות לגננות ועובדי חינוך:
"שביעית הלכה למעשה בגן הילדים ובבית הספר" ,וכן" :שמיטה כחוויה בבית הספר ובגן הילדים" .מומלץ
לחקלאים ,עובדי חינוך ,בעלי תפקידים ולכל המתעניינים!

החלטת מועצת מקרקעי ישראל בנושא "חלופת האגודה"
מועצת מקרקעי ישראל קיבלה סוף-סוף החלטה בדבר "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" ,החלטה
המאפשרת לאגודה השיתופית של הקיבוץ לרכוש במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ (כולל במגרשים
המיועדים לבנייה) ולהעניק לחבריה זכויות חוזיות בדירת המגורים (ההחלטה עדיין לא אושרה ולא
נחתמה ע"י שר האוצר) .יישום ההחלטה מותנה בחתימה על הסכם הכולל הסדרת השימושים החורגים
בקיבוץ ,תשלום דמי שימוש ,ומתן ערבות בהתאם לדרישות הרשות .ההחלטה צפויה לעמוד בפני ביקורת
שיפוטית ,לאור ע תירות צפויות של ה"קשת המזרחית" וה"אגודה לצדק חלוקתי" .כשתפורסם ההחלטה
בנוסח הסופי ,נערוך במזכירות התנועה חישוב אשר ישקף לכל קיבוץ וקיבוץ את המשמעות הכספית של
ההחלטה עבורו ,ונעביר את הנתונים לקיבוצים ע"מ שיוכלו לקבל את החלטותיהם בהתאם.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

