ב"ה כ"ג אלול ,תשע"ד
א

שלום לכולם,
שלום לכולם,
ביקור נתן שרנסקי בסעד
יו"ר הסוכנות היהודית ,נתן שרנסקי ,ביקר בסוף השבוע שעבר בקיבוץ סעד ,כאורח תנועת
הקיבוץ הדתי .נלוו לביקור סגנו ,רני טריינין ,ראש המועצה האזורית שדות נגב ,תמיר עידאן,
ומזכ"לנו נחמיה רפל .הביקור כלל התרשמות בלתי אמצעית מאמצעי המיגון בכל רחבי
הקיבוץ ומנזקי הטילים שנחתו בחצר המשק .לאחר מפגש עם חברי גרעיני צבר שהגיעו לשרות
צבאי בארץ מארה"ב ובלגיה ,נפגשו האורחים עם נציגי משפחות שנקלטו בקיבוץ בפרויקט
מיוחד של הסוכנות היהודית והחטיבה להתיישבות .נציגי הקיבוץ הציגו בפני שרנסקי את
התרומה האדירה שהייתה לגרעין ,ואת משמעותו בחידוש תנופת הצמיחה הדמוגרפית של
הקיבוץ " .הצטרפות משפחות חדשות היא כדור שלג חיובי ,המביא עמו פתיחת מעונות יום
ובתי ילדים ,מעודד הישארותן של משפחות צעירות ילדי הקיבוץ ,ומצמצם את העזיבה" .יו"ר

יש לקדם חוסן קהילתי
ע " י בניית מבנה
לפעילות קהילתית

הסוכנות התבקש לסייע במימוש תוכנית להקמת מבנה קהילתי רב-תכליתי ,במיגון מלא,
לפילחברים ולילדיהם להיפגש גם בימים של מתח ביטחוני לפעילויות משותפות ותפילה
שיאפשר
בסביבה בטוחה ומוגנת .החוסן האישי והמשפחתי שבלט במהלך המבצע האחרון נשען על
הממ"דים שהוצמדו לכל הדירות ,וכעת יש לקדם את החוסן הקהילתי ע"י בניית מבנה
שיאפשר פעילות קהילתית גם תחת התראות ואזעקות.
נפרדנו מרזי
חלקה הארי של ישיבת המזכירות הפעילה שהתקיימה השבוע הוקדש לסיכום עבודתו של רזי
בן יעקב (לביא) כרכז מחלקת נוער וצעירים .לאחר שבשבוע שעבר הציג רזי את סיכום
הקדנציה בפני המזכירות המורחבת ,בחר רזי לערוך אותה בדרך מעט ש ֹונָה בפני חבריו
למזכירות הפעילה :בהצבת שאלות פתוחות על רקע החזון שכתב למחלקת נוער וצעירים בשנת
עבודתו הראשונה ,אל מול המצוי בתחום זה .ראינו את חצי הכוס המלאה ,כאשר לנגד עינינו
חלק גדול מהרצוי התממש במציאות ,והרבה בזכות פעילותו הברוכה של רזי :גדל דור צעיר
שרואה עצמו מחובר לתנועה ,ולדרך תורה ועבודה .חלק נוסף של הסיכום הוקדש לדיון
בשאלת העתיד :מהו הייעוד ומהם מסלולי הגשמה שיש להציב בפני נוער וצעירים ,והאם
הקליטה הערכית לקיבוץ היא מסלול אפשרי .במסגרת הדיון הָ עֵ ר עלו מספר נקודות :המתח
בין חלוציות ,התלהבות ומרד לבין משימת המשכיות; הצורך בחיזוק התורה הן בטיפוח
צעירים לומדי תורה והן בסדר יום תורני בתוך העבודה ,לפי דרך ראשוני תורה ועבודה (סוגיה
הנוגעת לכלל התנועה); הצורך בהצבת יעדים עדכניים בפני הצעירים בתחומי התורה ,החינוך,
הקהילה וההתיישבות ,על מנת שהצעירים 'יחיו את החלום' גם אם חלקם ימצאו בסופו של
דבר את מקומם מחוץ לקיבוצים ,או בקומונות וקהילות שחיות את הרעיון המשותף מחוץ
לקיבוץ .סיכמנו את הדברים בתודה ובהערכה גדולה לפועלו של רזי ,לדרכים החדשות שפרץ,
ולסמינרים שייסד והפכו לאבני יסוד אפשריות להמשך .בהצלחה ללימור ספראי ,מחליפתו.

גדל דור צעיר שרואה
עצמו מחובר לתנועה
ולדרך תורה ועבודה

"ושבתה הארץ – הלכה למעשה"
לאחר שהגיעו ונרשמו  021משתתפים ביום העיון שקיימנו בתחילת השבוע בעלומים ,ולאחר
ניהול  051נוכחים באולם ,הפסקנו לרשום ולספור ,ונהנינו מהמתעניינים הרבים
שספרנו מעל
שהגיעו מהצפון ומהדרום ,מהרי יהודה ,הגלבוע והכרמל ,מדרום הר חברון ומשפלת החוף,
מירושלים עיר הקודש ומכל הארץ .כתב לנו הרב ארי סט ,הרב של סעד" :שמחתי לראות
עשרות רבות של חקלאים יושבים ועוסקים בתורת השביעית הלכה למעשה .יום כזה מנכיח
את מקומה של התורה במשנת הקיבוץ הדתי ושילובה עם חיי המעשה ועבודת האדמה,
ומדגיש את השקפת העולם העומדת בתשתית משנת תורת ועבודה גם ביחס לשנת השמיטה".
את יום העיון פתח הרב יעקב אריאל בדברים חשובים ובהירים ,המשיך הרב פרופ' נריה גוטל
במשנה סדורה אך מעוררת מחלוקת ,ואחרי-כן נשאו דברים אחדים מרבני קיבוצינו ,כאשר

משמח לראות עשרות
רבות של חקלאים יושבים
ועוסקים בתורת השביעית

כל אחד מתמקד בסוגיה מעשית ומציג בה את משנתו .היו חידושי תורה רבים ומעניינים!
נציין גם את המושבים המקבילים לצוותי חינוך ,שהעשירו את המאזינים – בעיקר מאזינות
– בדרכים רעננות להנחלת יסודות השמיטה וערכיה .יישר כח לכל השותפים להצלחת יום
העיון!
מכינת יונתן  -מחזור ד'
מחזור ד' במכינת יונתן בעלומים 01 ,בנים ו 01 -בנות ,החל את שנת הלימודים .חרף מצב
הלחימה שהיה בעלומים עד סמוך לפתיחת שנת הלימודים ,התכוונו לפתוח אותה במועד,
מתוך הבנה שחניכינו הינם מועמדים לשירות ביטחון ,וביכולתם לעמוד במשימה של סיוע
וחיזוק ההתיישבות בנוסף ללימודיהם העיוניים והמעשיים .לשמחתנו כל החניכים אכן
הגיעו ,ומעט לפניהם הגיע גם מצב השקט היחסי המכונה בפינו "שלוות עלומים" .כזכור
בסדר יומה של המכינה ארבעה אתגרים :לימוד תורה ,למידה עיונית ,עבודה (בענפי הקיבוץ)
וגמילות חסדים (התנדבות ביישובי האזור) .השנה יושם דגש על קידום הלמידה והתורה
(ובתוך כך גם על לימוד חקלאות) ותתחזק שותפותם של מורים ואנשי צוות מקיבוצי
התנועה ,ובייחוד מעלומים וסעד .המכינה היא כבר חלק מהנוף של קיבוץ עלומים ,ופועלת

המכינה כבר חלק מהנוף
של קיבוץ עלומים ופועלת
תוך מעורבות בחיי הקיבוץ

תוך מעורבות בחיי הקיבוץ והקהילה (עבודה בענפים ,תפילה בבית הכנסת ,שותפות בחדר
האוכל ,שילוב בחיי התרבות של הקהילה) .לפנינו עומד עדיין האתגר של בניית מקורות
כלכליים יציבים לפעילות המכינה ,ובמרכזם קבלת הכרה רשמית ממשרדי החינוך והביטחון.
לתחושתנו אנו מתקדמים ומשתפרים בכל שנה ,ובעז"ה נעשה ונצליח!
קומונות היג"ל
בימים אלו של תחילת שנה עושות קומונות היג"ל את צעדיהן הראשונים במקומות
ההתנדבות השונים .על גרעין חדש שקם השנה מדווח זיו כרמל (טירת צבי) ,רכז מחלקות
הבטחון והחינוך :בעמק המעיינות קם לתחייה חלום – לייסד גרעין פעיל בחווה החקלאית,
חוות עדן ,הסמוכה לעין הנצי"ב .במקום הוקם לפני כשנה בית ספר חקלאי ,ואך טבעי הוא
\\

שבוגרי בתי הספר שלנו יממשו ערכים של עבודת כפיים ,חניכה ולימוד לילדי האזור .הגרעין,
שהוקם במסגרת גרעיני היג"ל של בני עקיבא ,פועל בשעות אחר הצהריים במערכת החינוך
של קיבוץ עין הנצי"ב ,ובחונכות לתלמידי 'השילוב המשלב' שבישיבת הקיבוץ הדתי במעלה
גלבוע .שעות הערב של הי"גימלים מוקדשות ללימוד במדרשת עין הנצי"ב או בישיבה.
למייסדים ופורצי הדרך ,בניצוחה של פרחית ריבלין (מעלה גלבוע) .נאחל הצלחה גדולה.
\

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

בעמק המעיינות קם
לתחייה חלום  -גרעין
פעיל בחווה החקלאית

