ב"ה כ"ז חשון ,תשע"ה
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
מרווה בביאן ז"ל
קהל עצום ליווה ביום ראשון את מרווה בביאן ז"ל בדרכה האחרונה .מרווה ,בת אורית
ורפי חברי קיבוץ עלומים ,למדה בכיתה י"ב בבית הספר העל-יסודי בקבוצת יבנה ,נערה
אהובה ואוהבת .רפי אביה נפרד מבתו ליד מיטתה במילים" :מרווה אהובה ,זכינו בך
למשך  71שנים טובות ובריאות שבהן לימדת אותנו ואת כל הסובבים אותך פרקים
בהלכות חיים ,כיבוד הורים ,כיבוד הזולת ואהבת החסד .בשנה האחרונה ,אחרי שאובחנת
במחלה הקשה ,לימדת אותנו פרק בהתמודדות .התמודדות יומיומית ,חזקה ואיתנה,
עיקשת ואמיצה מאין כמוה .במהלך השנה והטיפולים הקשים שמרת על אופטימיות,
שמחת חיים ,ובעיקר דבקת בשגרה .שגרה של ימי לימודים ,שגרה של חברות וחברים,
שגרה של טיולים בחופשות ,מסע לפולין ועוד .אף שהיינו מבקשים ממך לעיתים להרפות
מעט ולנוח ,לתת לגוף לאגור כוחות – לא הסכמת .עם כוחות יש מאין המשכת במלוא העוז
יומך ,ומשכת אותנו ואת כולם עמך! נשאת וטענת שעם המזור לנפש יבוא המזור
בשגרתלפי
לגוף .נוחי בשלום על משכבך ילדה שלי ,אוהבים אותך כולם" .יהי זכרה ברוך!

מרווה בביאן ז "ל
לימדת
פרק
בהלכות חיים
כיבוד הורים
כיבוד הזולת
ואהבת חסד

"משהו חדש מתחיל"
תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים ,ותמונת השבוע היא תמונת תחילת עבודות התשתית
להקמת בית מדרש של קבע במדרשת עין הנצי"ב .החלום הולך ומתגשם! בימים אלה החלו
העבודות לחיבור המבנה העתידי אל רשתות המים ,החשמל והאלקטרוניקה של הקיבוץ.
כידוע ,לפני שנים אחדות נבנו שלושה מבנים בהם מתגוררות התלמידות ,אך בית המדרש
וכיתות הלימוד נשארו בקרוואנים ,שחלקם כבר בני  03שנה .עתה מתחילות העבודות על
הקמת מבנה קבע לבית המדרש ,שימוקם בין מבני המגורים לבין כביש  .03המימון הדרוש
לביצוע עבודות התשתית מגיע מתקציב הקבה"ד ,וכעת עלינו לגייס סכומים נכבדים
שיאפשרו את השלמת הבנייה .יישר כוחם של כל העושים במלאכה!

תחילת עבודות התשתית
להקמת בית מדרש של
קבע במדרשת עין הנצי "ב

קליטת בנים חילוניים
המזכירות הפעילה קיימה דיון מיוחד בהצעה המונחת על שולחנה של אספת החברים
בקיבוץ עין צורים ,שעניינה קליטת בנים חילוניים כחברים בקיבוץ .בנוסף לחברי המזכ"פ,
הוזמנו לַדיון חברים מקיבוצים שונים שכיהנו בעבר בתפקידים מרכזיים בתנועה .הדיון
נפתח ע"י שלושה חברי עין צורים שהציגו את עמדת המתנגדים להצעה ,נמשך בהצגת
הנושא ע"י חברי מזכירות עין צורים וצוות צמיחה דמוגרפית המקדמים את ההצעה,
והסתיים בדיון פנימי של חברי המזכירות הפעילה והמוזמנים הנוספים .בשעת כתיבת
שורות אלה מגבשת המזכ"פ את תשובתה לעין צורים ,שתובא לידיעת הנהגת הקיבוץ
וחבריו.

ההצעה מונחת על שלחנה
של אס י פת חברים – קליטת
בנים חילוני ים כחברי קיבוץ

מזמו"ר  +יום עיון
ישיבת המזכירות המורחבת תתקיים בעז"ה ביום שני ז' בכסלו ( 90בדצמבר .)9372
הראשון יובא לאישור תקציב התנועה לשנת  9372ובחלקה השני נתארח ב"מכון
בחלקהיהול
למחקרי ביטחון לאומי" הצמוד לאוניברסיטת תל-אביב .הנהלת המכון הזמינה אותנו
לשמוע את דעות החוקרים ולשוחח עימם על התיישבות וביטחון ,על מה שהתרחש במהלך
"צוק איתן" גם אצלנו וגם ברצועת עזה ,ובעיקר להחליף דעות על ההיערכות הנדרשת
בעקבות המבצע הצבאי והמציאות הביטחונית .הזמנות ראשוניות נשלחו לחברי
המזמו"ר ,למזכירויות הקיבוצים ,לחברי הוועדה הרעיונית-מדינית ולאנשי צח"י בכל
הישובים .אנו מתכוונים לשלוח בתחילת השבוע הבעל"ט הזמנות שתכלולנה סדר יום
מפורט ,ומבקשים כבר כעת מחברי המזמו"ר ,חברי הוועדה הרעיונית וצוותי צח"י לשריין
את היום לטובת יום העיון הייחודי .פרטים בהמשך.

לשמוע את דעות החוקרים
ולהחליף דעות על ההיערכות
הנדרשת בעקבות המבצע

בארות בנגב
לאחר ימי הקיץ החמים של "צוק איתן" ניכרת תנועה ערה של מבקרים ב"בארות בנגב –
מרכז הדרכה ומורשת" שבקיבוץ עלומים .שורה ארוכה של שרי ממשלה ,חברי כנסת,
ובכירים מהחברה הישראלית ומהתפוצות ביקרו באתר והביאו עמם משב רוח מרענן
ומחזק ,ובהם יאיר שמיר ,שר החקלאות ונציגי משרדו ,שלמדו על ההתיישבות באזור
ביחד עם שלושת ראשי המועצות האזוריות במרחב הנגב הצפוני; אלי שיש ואיציק רוס,
ראשי מינהל חברה ונוער באגף של"ח במשרד החינוך ,שהגיעו לשמוע על מורשת "בארות
יצחק" ,ובמקום להסתפק בשעה המתוכננת נשארו במחיצתנו שלוש שעות; באי הכנס

משב רוח מחזק  -שרים ,
חברי כנסת  ,ובכירים מהארץ
והתפוצות ביקרו באתר

השנתי של בכירי משרד המשפטים חוו ביקור מרגש באתר המגדל ונשארו ללון בחדרי
האירוח שבקיבוץ; מפקדים בכירים מחיל החינוך והמורשת ,ובראשם תא"ל אבנר פז
צוק ,קצין חינוך ראשי .כמחווה של תודה על תרומתם העצומה לפיתוח האתר הוזמנו על-
ידינו עמי אוליאל וצוות מרחב דרום של קק"ל .בין המבקרים היו גם אורחים מחו"ל:
משלחת בריטית של ה JNF-שהסתובבה בשבילי המשק ,התפעלה מהנוי המדהים ,עלתה
לצפות במיצג המולטימדיה ויצאה רכובה אל אתר המגדל; משלחת גדולה מיהודי צרפת,
כמו גם מפקדים בכירים מצבא בריטניה וקנדה .אנו מקווים שמפגשים אלה יובילו
להרחבת מספר הביקורים באתר ,הן של חיילי צה"ל ,הן של תלמידי בתי הספר ,ובעיקר
של כל עם ישראל המטייל להנאתו בארצו ובמולדתו.
ביקור במכינת "בני דוד" בעלי
זיו כרמל ,רכז מחלקת הביטחון ,ונחמיה רפל ,המזכ"ל ,ביקרו במכינת "בני דוד" שבעלי,
ונפגשו לשיחת עומק עם הרב אלי סדן ,ראש המכינה ומייסדה .תחילתה של השיחה
בסקירת ההתפתחות העצומה של המכינה ,הן במספר תלמידיה והן במגוון המוסדות
שהיא הצמיחה במהלך השנים ,והמשכה בחשיבה משותפת על הדרך בה אפשר וראוי שבני
הקבה"ד בוגרי המכינה ישתלבו בקיבוציהם לאחר תום מסלול הלימודים והשירות
הצבאי .לאחר השיחה עם הרב קיימנו שיחה ערה עם בנינו הלומדים במכינה במסגרות
שונות ,ולמדנו פעם נוספת על חשיבות מפגש החיזוק וההסברה .הבנים שאלו על דרכה של
\
תנועת הקיבוץ הדתי ,ערכיה ומעשיה ,ונהנו מאד לשמוע וללמוד על הבית הערכי ,החלוצי
והמשימתי ,בו גדלו.
\\

שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

חשיבה משותפת על הדרך
לשלב חזרה בקיבוצים את
בני הקבה "ד בוגרי המכינה

