ב"ה ערב יום כיפור ,תשע"ה

שלום לכולם,

עודף ביקוש על היצע
תוך פחות משבוע מיום פרסום תאריכי סופי-השבוע ל"שבתות עיון ונופש" של הקיבוץ הדתי נוכחנו לדעת,
בהתרגשות רבה ,כי ההרשמה מלאה! רק בשבת שבמעלות נותרו מקומות פנויים .תודתנו נתונה לעשרות
החברות והחברים שנותנים בנו את אמונם כל פעם מחדש .לשמחתנו הביקוש עולה משנה לשנה ,ואנו
מתנצלים בפני הנאלצים להיכנס לרשימות ההמתנה הארוכות .עם זאת ,אנחנו שמחים לבשר שאנו
מגדילים את ההיצע! הוספנו סוף-שבוע חמישי :המעוניינים מוזמנים להירשם לאכסניית האבירים שבעכו,
בה נהיה בעז"ה בשבת ראש חודש ניסן ( 02 – 02במרץ  .)0222פרטים נוספים – יפורסמו.
שמיטה
בשעה טובה ,לאחר הכנות שנמשכו  6שנים ,אנחנו בתוך "שנת שבתון יהיה לארץ" ,שנת השמיטה .לעומת
שמיטות קודמות בהן קדמו לשנת השמיטה מאבקים שהעכירו את האווירה בתוך המגזר הדתי ,השנה
נ כנסנו לשנת השמיטה ברגל ימין ובצעדים איתנים .בחודש האחרון היתה בציבור תחושה של קדושה
והתרוממות רוח סביב מצוות השמיטה ,בדגש על פניה החברתיות של שנת השבע ,תחושה שבאה לידי ביטוי
חזק וייחודי בכנס שערכנו לפני כשלושה חודשים בקיבוץ גן-שמואל ,בהשתתפותם המבורכת של רבים,
ובתוכם הרב הראשי ,שרים ,חברי כנסת וראשי החקלאים .במהלך השבוע החולף ,בעקבות פרסומים על
החלטות הרבנות הצבאית הראשית לצרוך השנה ירקות ופירות ללא חשש "היתר המכירה" ,פרסומים
שגררו תגובות קשות מראשי משרד החקלאות וארגוני החקלאים ,נאלצנו אף אנו – תנועת הקיבוץ הדתי –
להביע את מחאתנו .תחושתנו היא שנפגמה האווירה הטובה והמאחדת שהייתה נחלת הכלל בערב
השמיטה ,ואנו משתדלים להחזיר אותה בהקדם האפשרי ,ולפעול להחזרת כוחה של השמיטה ככוח מאחד.
קפה תנועה דרום – "אסוף את המעשים"
ברוב עם התאספנו בין כסה לעשור ,בעין צורים ,לע רב של לימוד וחוויה .הערב נעשה בשיתוף פעולה פורה
בין קיבוץ עין צורים ,מזכירות הקיבוץ הדתי ,המועצה האזורית שפיר ומרכז הרצוג .מעל  022איש גדשו את
הרחבה שליד חדר האוכל ,ומילאו את האולמות השונים בהם התקיימו מעגלי לימוד .את המעגלים הנחו
מרצים ממרכז הרצוג וחברי ק יבוצים מהדרום .הרב בני לאו דיבר על המתח שבין העשייה והשביתה ,ששת
ימי המעשה והשבת ,ועל שבת הארץ .את הערב נעלו חברי "הניגון הירושלמי" שריגשו והפליאו בנגינתם
ובשירתם .הרושם האדיר ש ל הערב עדיין ניכר במשתתפים הרבים ,בטלפונים למרכז הרצוג ובשבילי עין
צורים .יישר כח לכל השותפים ליוזמה ולעמלים על הוצאתה לפועל.

מרכז הרצוג חוגג
במהלך תשע"ה חוגג מרכז הרצוג חצי יובל להקמתו! אירוע הפתיחה צויין ,כאמור לעיל ,במתכונת של "קפה תנועה".
להמשך השנה מתוכננת סדרה של אירועים שונים לציבור מגוון ,במטרה ששנת הכ"ה תהיה ניכרת ב"מרכז" לאורך
כל שנת העבודה ,וזאת בתכנים ,בחשבון נפש ובהתוויית הדרך לחציו השני של היובל .ההרשמה לתוכניות השונות
בעיצומה ,ובצידה פותח המרכז אפיקים חדשים ,כגון תכניות לסטודנטים בדרום ,פעילות עם המגזר החרדי ,שיתוף
פעולה עם בתי ספר בתפוצות ועוד.
מכינת צהלי
מכינת צהלי החלה את שנתה התשיעית עם  25חניכות חדשות .השנה פותחת המכינה  5תכניות שונות לבוגרות,
מתוך מטרה להעמיק את הקשר עמן ולהמשיך לשמש עבורן כתובת משמעותית ללימוד ולעשייה חברתית .בשנים
האחרונות חלה מהפכה ביחסה של הציונות הדתית לגיוס בנות לצה"ל ,שמתבטאת בעלייה משמעותית במספר
הבנות הדתיות שמתגייסות לצבא .בחודשים הקרובים נבחן את הדרך הנכונה לתת מענה לגידול זה באמצעות
שלוחה נוספת לצהלי ,או באמצעות מכינה חדשה לצידה של צהלי.

מכינת יונתן
לפני כחודש החל לפעול בקיבוץ עלומים מחזור ד' של מכינת "יונתן" .במכינה  02חניכים 20 ,בנים ו 25 -בנות.
המכינה ,הפועלת ברוח הקיבוץ הדתי ,מבקשת לשלב בשגרת החיים הקבועה זמנים לתורה ,לעבודה ולגמילות
חסדים .יומיים בשבוע משתלבים החניכים בענפי הקיבוץ השונים ,כחצי יום מתקיימת התנדבות קבועה בשיתוף עם
מחלקת הנוער וביה"ס "נריה" הממוקמים במתחם המועצה האזורית שדות נגב ,וביומיים הנוספים וכן בשעות
שלאחר העבודה מתקיימים לימודים בתחומי היהדות ,ציונות וציונות דתית ,חקלאות ,תרבות ישראלית ,הכנה
פיזית ונפשית לצה"ל ועוד .בחודש האחרון השתלבו החניכים בחג המשק של הקיבוץ ,וכן בבאזר הצדקה שנערך
בעלומים כחלק מתוכניות חודש אלול .בנוסף ,במסגרת המכינה ,התקיים "סיור סליחות" בירושלים ,ובו שולבו
הדרכות שונות מאת החניכים .בשבתות בהן נשארים החניכים בעלומים ,אנו עורכים "משמר" בליל חמישי – ליל
לימוד בשילוב שירה וניגונים" .המשמר" הראשון עסק בהכנה לקראת ראש השנה .בהזדמנות זו נשתף בכך שאנו
זוכים להשתתף בטקסים שונים של בוגרי המכינות ולקבל מהם סמסים ,ושומעים מהם על תרומתה של שנת
המכינה ליכולת ההתמודדות וההשתלבות שלהם בצבא ובמפגש עם החברה הישראלית ,וכן על התחזקות הקשר
לעולם היהדות (לעיתים דווקא לאחר המכינה.)...

גמר חתימה טובה
שבת שלום

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

