ב"ה ,כ"ט תשרי תשע"ה

שלום לכולם,
סרן תמר אריאל ז"ל
השבוע ליווינו בכאב רב את סרן תמר אריאל ז"ל למנוחת עולמים .משתפת אסי פליישמן מזכירת משואות
יצחק :החששות התחילו בערבו של חג והבשורה המרה התקבלה בבוקרו ,במהלך ריקודי ההקפות .בהחלטה
משותפת של המשפחה והרב ,יידענו את הקהילה והמשכנו בריקודי המצווה אותם הקדשנו לעילוי נשמתה
של תמר .בהקפה השביעית שהייתה מרגשת במיוחד ,הציבור שר בבכי שירים שקטים מתוך תפילות הימים
הנוראים ,ונזכר כיצד תמר היתה אבן שואבת ומדבקת בריקודי שמחת תורה .מרגע קבלת הידיעה הצבא
והקה ילה מלווים ומחבקים חיבוק חם ותומך את המשפחה ,כמו גם המנחמים הרבים שהגיעו וממשיכים
להגיע .ההספדים פתחו צוהר קטן לתחומים הרבים בהם עסקה תמר ,לעשייה ולאופי הכל כך מיוחד שלה,
למנהיגותה הטבעית למרות צניעותה הרבה ,לשמחה ,לאהבת החיים הסוחפת שלה ולדרך בה נגעה באופן
אישי בכל אחד ואחד .הלוויה הצבאית על כל הטקסיות שבה הוסיפה מימד מרגש ומכבד .אלפי המלווים
הילכו בדממה שזעקה את הכאב והאובדן .כולנו מרכינים ראש ומחזקים את המשפחה באבלה הכבד.
הקהל
על מדשאות "רמת אפעל" התקיים בחוה"מ סוכות ,כמו ב 81 -השנים האחרונות ,כנס "הקהל" ,ש"מרכז
יעקב הרצוג" מהווה אחד הגופים המרכזיים בארגונו .מאות צעירים הגיעו להשתתף ב"חגיגת תרבות וזהות
יהודית מתחדשת" .עשרות שיעורים ,הרצאות ,סדנאות ומופעים הציעו מיגוון מעניין של עיון במסורת
ובמורשת הנמצאים ב"ארון הספרים היהודי" ,וביניהם" :הקיבוץ כיצירה יהודית – מרד ,מסורת וחידוש";
"העם רוצה שמיטה ישראלית – שמיטה משמעותית בישראל של המאה ה" ;"18 -חרדי ,חילונית ודתי – זו
לא התחלה של בדיחה ,האם יש סיכוי ליצירת מנהיגות בין מגזרית משותפת?"" ,מה השאיר לנו הרב
עובדיה יוסף?" ,ועוד נושאים רבים ומגוונים .זו היתה חגיגה יהודית צבעונית ,צעירה ,שמחה ואמיתית!
עברנו!
באסרו-חג סוכות הועברו ממשרדינו הזמניים בבארות יצחק למשרדינו החדשים-זמניים שבמושב נחלים
קרטונים מלאים בתיקי הנהלת חשבונות ,קלסרים רבים ובהם התכתבויות פעילי התנועה ,מכונות צילום
ומחשבים .טכנאי תקשורת ומחשבים עשו את עבודתם המקצועית ,ובמקביל התקיימה לראשונה הישיבה
השבועית של מזכירות הקבה"ד בחדר הישיבות בנחלים .במשך זמן קצר היינו מנותקים מטלפונים
ומחשבים ,ואנו מתנצלים בפני מי שחיפשו אותנו ולא הבינו מדוע אינם מצליחים לדבר עמנו .כתובתנו
בדואר נשארת בארות יצחק ,ואנו מקווים שלא ירחק היום בו נתחיל לבנות את בניין הקבע למזכירות
תנועת הקיבוץ הדתי בקיבוץ בארות יצחק .תודה לחברי בארות יצחק שהאירו לנו פנים בשנה האחרונה!

משבי רוח – הדור הבא
היוזמה נולדה הפעם מלמטה .אחד מצעירי הקיבוץ הדתי – גולן רייז ,בן וחבר עין צורים ,ביקש לכנס
צעירים ( )54-14לחשיבה על הרלוונטיות של ע רכי הקיבוץ הדתי כפי שנוסחו לפני לא מעט שנים ,ולבדוק
האם ישנם אתגרים חדשים שבהם תנועת הקיבוץ הדתי צריכה לעשות מעשה ,להיות מעורבת ולהשפיע.
למשימה התגייסו שתי נציגות התנועה (לימור ספראי וריבה פריד) ,וביחד עם גולן הגיעו לגיבוש רעיון
לתחילת המהלך – כינוס צעירים מכל ישובי התנועה על מנת לבדוק יחד נכונות והיתכנות מהלך משמעותי
ומחייב שיעסוק בערכי התנועה .הצעירים הגיעו ,אם כי לא כולם ולא מכל הקיבוצים ,ובמהלך שלוש שעות
קראו טקסטים שנכתבו על ידי הוגי הדעות בתנועה ,ובדקו על בשרם האם הם עדיין פורטים על לבבות
החברים (רמז – לעיתים היה נראה כאילו נכתבו אתמול בבוקר  .)...הצעירים שיתפו ,דנו ,חשבו ,התרגשו
ובעיקר – גילו רצון כן ונכונות למחויבות למהלך .בסופו של הערב היה ברור לכולם שהזמן והציבור בשלים
להתכנס ולעשות מעשה .הצעדים הבאים עליהם הוחלט במפגש הם איתור והזמנת צעירים נוספים למפגשי
לימוד וחשיבה ובהמשך – מפגש השקה של היוזמה לכל צעירי התנועה" .כָּל ֶׁשנְּ בַ ֵּקש לּו י ְִּהי".
המזרחי העולמי
רבים מחברי הקיבוץ הדתי עלו ארצה בצעירותם ,אך רק מעטים מאיתנו מכירים את תנועת "המזרחי
מּוד ִעים לגוף התומך במרכזיות שבין הפעילויות הציוניות-דתיות הנעשות בחו"ל,
העולמי" ,ובודדים מאיתנו ָּ
וביניהן" :התנועה העולמית של בני עקיבא"; ארגון הסטודנטים הדתיים "יבנה עולמי"; ארגון השליחים
התורניים לתפוצות "תורה מציון" ,ועוד .בחול המועד סוכות ערך "המזרחי העולמי" ,בו מכהן נחמיה רפל
כיו"ר ועדת הכספים ,אירוע פרידה ממר סולי סאקס ,מזכ"ל הארגון ב 15 -השנים האחרונות ,מאז עלה
מדרום אפריקה .מחליפו ,גם הוא עולה חדש מדרום אפריקה ,הרב דורון פרץ ,מביא עמו רעננות צעירה
ותוכניות פורצות דרך לחיזוקה של התנועה הציונית-דתית העולמית ,להגדלת מערך החינוך הציוני-דתי
בתפוצות ,ולליווי העולים משלב קבלת ההחלטה ועד מציאת עבודה ובניית בית בארץ" .ותחזינה עינינו"!
יום הכוון
מעט לפני סוכות קיימה מחלקת הביטחון את "יום ההכוון" לכיתות י"ב בבית הספר שק"ד בשדה אליהו,
במסגרתו ערכו התלמידים היכרות ראשונה עם תכנים ומרכיבים שאותם יפגשו בתהליכי המיון לקראת
השירות בצה"ל .במהלך היום עברו הבנים סדנאות הכנה מנטלית ,בהנחייתו המרתקת של הפסיכולוג בנייה
אמיד ,ואת הבנות הדריכו נציגות עמותת אלומה .במפגש עם זיו כרמל ,רכז מחלקת הבטחון ,קיבלו
התלמידים 'כלים' באמצעותם יוכלו להכין את עצמם לקראת האתגרים הקרובים בשנות השרות
הצבאי/לאומי ,ובשיחה עם דוד גדיש ,רכז מסלול יג"ל בבני עקיבא ובקבה"ד ,נפרסו בפניהם היעדים
והאפשרויות של התנדבות משימתית לפני השירות .גם הפעם התרשמנו מהמוטיבציה הגבוהה של בנינו
ובנותינו לשירות משמעותי ,הן בשירות הצבאי והן בשירות הלאומי .מחלקת הבטחון שומרת על קשר עם
הבנים והבנות לאורך כל שנת י"ב ,ותמשיך ללוותם גם במהלך השירות.

שבת שלום!
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

