ב"ה ערב חג סוכות ,תשע"ה

שלום לכולם,
"אסוף את המעשים"
לכבוד חג האסיף ליקטנו בעלוני הקיבוצים והמושבים השיתופיים החברים בתנועתנו,
ואת חלקו הראשון של היבול המבורך אנו מגישים לכם לקראת החג.
עין צורים :בפתחה של שנת תשע"ה אנו מונים  165איש ואישה ילד וילדה 221 .ילדים מתרוצצים בשבילי הקבוץ,
ובהם  51שנולדו במזל טוב במהלך השנה האחרונה 51 .יחידים ומשפחות חדשות שוכרות פה את ביתן ושותפות לחיי
הקהילה .השנה נמצאים איתנו  8חיילים בודדים ואנו שמחים על הזכות שנפלה בחלקנו ,להיות להם כבית51 .
מבנינו ובנותינו השתלבו השנה במדרשות ומכינות 8 ,בצבא ו –  5בשרות לאומי 18 .בנים ובנות מצויים ב 'מסלול
בנים' ,מתוכם  58בקבוץ .במהלך השנה שחלפה התקבלו לחברות  1משפחות ,ולמועמדות התקבלו  8משפחות ורווק
אחד .מאחלים לכולם קליטה נוחה והתבססות מוצלחת בתוכנו.
סעד :ביום ששי חברו צוותי תרבות ,דת וקליטה ,להפקת קבלת שבת מוסיקאלית בסימן 'התאוששות והתחדשות'.
מדווחת אחת מהמשתתפות" :התכנסנו לקבלת שבת קהילתית ,ללוות בשירתנו את השבת הנכנסת ואת התפר בין
השנה היוצאת לשנה הנכנסת .הנגנים הנעימו שירי שבת מרגשים ונוגעים ,והקהל הצטרף בשירה בציבור ונגינה
בכלים מכלים שונים .המקום שנבחר היה סמלי  -בצל עץ האלמוגן שספג את פגיעת הקסאם בזמן המלחמה".
במקום יום הולדת של סעד שהפסדנו בגלל המלחמה ,חגגנו את הולדתה ובקיעתה של השבת ,את הולדת השנה
החדשה ואת היחד הקהילתי המיוחד שלנו.
עין הנצי"ב' :פיסת גן עדן' ,זה אולי הביטוי שנותן את ההסבר הכי פשוט וישיר למה שיכולנו לתת ולהיות הקיץ
הזה עבור עשרות משפחות .נתחיל בטלפון מניצן ,מנהל הקהילה ,ביום שישי בבוקר ,כשה 'טפטופים' בדרום
בתחילתם" :יש פנייה מהקיבוץ הדתי .ייתכן ויהיה צורך לקלוט משפחות/ילדים מהדרום בזמן הקרוב" .מתכנסים
לישיבה ,פורטים בקצרה מה האפשרויות ומתפזרים לשבת של שקט .בתחילת אותו שבוע אין פנייה רשמית ,אך
הדרום כבר מתחמם ...ואז מתחילות שיחות הטלפון .בתחילה באיזה חשש" :יש לכם ,אולי ,מקום למשפחה אחת,
רק למעט זמן ,עד שיירגע?" ,וכשהחרדה גוברת גם השיחות משתנות ופעמים רבות אני שומעת דרך קו הטלפון את
הרעד בקול ,ואת התחינה .מגייסים את צוות המדרשה הנפלא שמפסיק את שיפוץ הבניינים ומעביר לנו  3בניינים,
עמוסי חדרים .ילדי תיכון ואנשים טובים עוזרים לנקות ובתוך יום אחד מועברים עוד מזרונים ומגיעה קבוצה של
 21משפחות מהגרעין התורני באשקלון שמהווים את הקבוצה הראשונה (והחמה) שתלווה אותנו להמשך ימי הקיץ.
פרנסיס וגלית מילר לוקחות פיקוד על המגורים ועל הארוחות בחדר האוכל .החברים מתגייסים להרבה מאוד
עזרות קטנות וגדולות ,שונות ומשונות .והשיחות לא מפסיקות .אישה שמתנצלת ואומרת שהם לא ממש בעוטף עזה
אבל נמצאים בטווח ה  21ק"מ ,והאם אנו מקבלים גם ממקומות כאלה? ואני עונה שאם היא התקשרה כנראה שיש
להם צורך ובשביל זה אנחנו כאן.

קבוצת יבנה :חנה אשר בת מאה!!! ביום ראשון חנה שלנו עשתה היסטוריה .היא החברה הראשונה מבין כל
החברים והחברות בקיבוץ שהגיעה לגיל מאה .חנה נולדה בכ"ו באלול תרע"ד  .51...5.51אנחנו מאחלים לה הרבה

נחת מכל המשפחה היפה שבנתה יחד עם נפתלי ז"ל .כה לחי! בית קבוצת יבנה.
ראש צורים :נעה ארבל וצופיה ספרא ,חניכות שבט אביחי סניף ראש צורים ,מדווחות :במשך החודשיים האחרונים
עבדנו )שבט אביחי) בהנחייתו ועזרתו של ירון בוסי ,על פרויקט בשם 'גינה קהילתית' בראש צורים .בפרויקט זה
עבדנו פעם-פעמיים בשבוע באזור 'מצפה צחי' בעבודה חקלאית :ניכשנו עשבים ,הפכנו את האדמה ,שמנו דשן,
גזמנו ושתלנו עשבי תיבול .לאחר עבודה שארכה כל החופש סוף-סוף סיימנו לעבוד את האדמה והיום האזור שבו
עבדנו נקי מעשבים ,ובמקומם יש עשבי תיבול ריחני .הרעיון של גינה קהילתית הוא הכשרת שטח ששייך לקהילה
ושאין בו שימוש לשטח חקלאי/נוי שישרת את כלל הקהילה .כל אחד יכול לעבוד בגינה ,לנכש ,לנקות ולעדור ,וכל
אחד גם יכול ליהנות מפירותיה/עשבי התיבול שלה.
משואות יצחק :ערב ראש השנה תשע"ה אנחנו מונים  221 -חברים;  51אורחים ומועמדים בתהליך קליטה; 586
ילדים מגיל לידה עד גיוס;  2ילדי אומנה;  52חיילים בשירות חובה;  .בנות בשירות לאומי;  5חייל בודד;  .צעירים
בלימודי יהדות;  21מסלול צעירים;  6ילדים מסלול צעירים;  51חברים בחופשה ממושכת;  1ילדים בחופשה
ממושכת;  51תושבים וברי רשות;  6ילדי תושבים; סך הכול – ! 188
כרמל :לרכזות צח"י יפעת ודקלה! עם סיום שנה אנו רוצים להודות לכם על תפקידכן החשוב בו אתן זמינות 21
שעות ביממה להקפצות ,בכל שעות היום והלילה ,בשבת ובחג .צח"י חזק ואיכותי בישוב נותן חוסן וביטחון לכל
אחד ואחד ,ואנו חברי צוות צח"י מצטרפים ומודים גם על ההשתלמויות ,התרגולים וערב הגיבוש שקיימתן בשבוע

שעבר" .וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם" .בהערכה ,כולנו.
שלוחות :במהלך הקיץ שאלו מספר חברים" :למה המים כל כך חמים בשבת והאם מותר להשתמש בהם בשבת"?
לפני יותר משנה ,לאחר שאספנו מידע וערכנו ביקור במספר קיבוצים בקיבוץ הדתי ,אמצנו לבסוף את השיטה
הנהוגה בסעד .ראינו שם מערכת מים במעגל סגור המחוממת ע"י קיטור ושאינה נשלחת לדירות .מים אלו מחממים
בעצמם את המים הקרים והם אלו שנשלחים לדירות ,כך יוצא שהמים המגיעים לדירות מחוממים ע"י מים חמים
שהם למעשה "כלי שני" מבחינה הלכתית ולא ע"י הקיטור עצמו ,לכן המים החמים בשלוחות כשרים ומותרים
לשימוש בשבת ,כפי שמעיד מכתב שקיבלנו ממכון צומת .זוהי אחת השיטות הבודדות המותרות בשבת.
מעלה גלבוע :מתיק המכתבים  -היי תמר (גלבר – ביגמן) ,מה שלומך? זאת ליבת רוזנפלד מבארי .קודם כל ממש
כיף לכתוב לך מייל .זה מחזיר אותי קצת אחורה ומזכיר לי שעבר הרבה זמן מאז שלמדתי אצלך ...הייתי חייבת
לשתף אותך – אני עכשיו קצינת הדרכה בצאלים וכחלק מהתפקיד אנחנו מאמנים גדודי מילואים .עלינו לבקעה
כחלק מההכנות לאימון הקרוב והערב יצאנו לאכול ב"שיפודי הכיכר" בבית שאן ,כ  10חבר'ה .היה ממש טעים
והמקום ממש נחמד .כשקמנו לשלם להפתעתנו הרבה בעל הבית הודיע לנו שמישהו כבר שילם עלינו את החשבון.
הוא רק גילה לנו שהבחור האנונימי הוא ממעלה גלבוע .הופתענו ושמחנו .היה כל כך נעים להרגיש את החיבוק של
עם ישראל דווקא אחרי המבצע .שבוע טוב! ליבת.

שנה טובה וחג שמח!
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

