ב"ה ,י"ז טבת תשע"ה

שלום לכולם,
הבחירות המקדימות
ביום רביעי הבעל"ט ,יתקיימו הבחירות המקדימות (פריימריז) לרשימת "הבית היהודי" לכנסת ה.20 -
מספר המנדטים שתקבל מפלגת "הבית היהודי" יהיה קטן מלהכיל את כל המבקשים להיות חברי הסיעה
בכנסת ,והסיכויים של כל מתמודד בפריימריז להגיע לאחד מהמקומות הראשונים הוא נמוך .עם זאת,
איננו נבהלים ממודעות גדולות בעיתוני השבת ומ"סקרים" הבאים להוכיח את כוונת המממן אותם .אותנו
מאתגרת ומעניינת במיוחד האפשרות שנציג הקיבוץ הדתי ,נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,יהיה נציגנו בכנסת.
ב קיבוץ הדתי ישנם כיום אלפי בעלי זכות הצבעה בפריימריז ,ואנחנו מבקשים מכולם לממש את זכותם,
להגיע לקלפי ביום רביעי הקרוב ,ולהצביע.
כנס רבני התפוצות
בשבוע שעבר ביקרה בעלומים קבוצה של רבנים במסגרת כנס רבני התפוצות האורתודוקסים .את הכנס
מארגן המערך לשירותים רוח ניים אורתודוכסיים בתפוצות בהסתדרות הציונית בראשות הרב יחיאל
וסרמן ומנהל המחלקה – יצחק שטיגליץ .לכנס שהתקיים במלון רמדה רנסנס בירושלים הגיעו כ110-
רבנים ונשותיהם מכל רחבי העולם ,והיום האמצעי מבין שלושה ,הוקדש לסיור באזור הדרום ובקיבוץ
עלומים .הביקור התחיל ב מגדל המים בבארות בנגב ,ואל מול שערי עזה וגבעת עלי מונטאר שמעו הרבנים
מתא"ל איתי וירוב על צבא העם היהודי ותפקידו בשמירה על ההתיישבות לאורך השנים .לאחר מכן הרב
עמית קולא ,רב הישוב ,נתן שיעור בנושא היתר המכירה ובהמשך התקיימה סדנת דילמות קיבוציות אותה
הנחו חבר י עלומים .לאחר ביקור באתר המורשת "בארות בנגב" ולאחר תפילת ערבית ,ארוחת ערב ודברי
ברכה מפי המזכ"ל נחמיה רפל ,צפו הרבנים בסרט שהכינה אסתר מרכוס על עלומים בימי "צוק איתן" וצפו
בהצגה של ילדי עלומים שנוצרה בעקבות הספר "צבע אדום" (שגם אותו כתבה אסתר) .חתם את הערב
אדם ברמן חבר גרעין צבר ,בן לרב מאוהיו-ארה"ב ,שסיפר על העידוד שקיבל מהרבנים שליוו אותו בתהליך
העליי ה לארץ ומחוויותיו בשירות הצבאי .הרבנים ונשותיהם יצאו מהביקור בתחושה מרוממת ובמבט אחר
וחיובי על הקיבוץ דתי בכלל ועל קיבוץ עלומים בפרט.
עוד טייס משלנו
כמעט בלי שהרגשנו ,ללא פרסום וחשיפה ,סיים א' מאחד מקיבוצינו בעמק ,את קורס הטייס כנווט קרב.
הטקס המרשים והמרגש התקיים בנר שמיני של חנוכה בבסיס בית הספר לטיסה בחצרים .קהל המעודדים
של א' כלל מגוון של חברים שליוו אותו בשנותיו בקיבוץ וההתרגשות כך מספרים ,הדביקה את כולם .אנו
מברכים את משפחתו ואותו ומאחלים שיגביה עוף ויחזור הביתה בשלום.

חינוך
בשבוע שחלף במסגרת סבב הביקורים בגרעיני היג"ל ,ביקר זיו כרמל רכז מחלקת הבטחון בגרעין שבחוות
עדן בעמק המעיינות .זהו הגרעין החלוץ במקום והוא משלב עבודה בחווה בליווי תוכניות חינוכיות –
לימודים בתחום החקלאות ,פרקי לימוד בישיבת מעלה גלבוע (בנים) ובמדרשת עין הנצי"ב (בנות),
והתנדבות חינוכית .בגרעין ישנן השנה שתי בנות ושני בנים וברור שכמחזור הראשון הוא זה אשר נושא על
גבו את קשיי ההתחלות ואת החיפוש של הדרך ליישום החלומות הגדולים שבהקמת הגרעין ושילובו
במקום .בשנה הבאה ישנה תכנית להגדלת מספר החברים בגרעין ולהעברתו לקיבוץ עין הנצי"ב תוך מתן
מענה שלם יותר לכלל המרכיבים – עבודה בחווה ,לימוד והתנדבות .איחולי הצלחה בהמשך הדרך.
הועידה העולמים הי"ג של בני עקיבא
ביום שלישי הקרוב ,במעמד השר לירושלים והתפוצות – נפתלי בנט ,תתקיים הועידה העולמית הי"ג בל בני
עקיבא בנושא 'התחדשות' .הועידה תעסוק בהתחדשותן של הקהילות היהודיות בעולם ויתארח בה בין
השאר ,האמן יונתן רזאל .בהזמנה לוועידה נכתב :בערב שכולו התרגשות והתחדשות ,חבירת כוחות העבר
והע תיד ,זכרון מאין באנו והכרה לאן אנו צועדים .לוועידה שתתארח בתיאטרון ירושלים ניתן להרשם
בכתובת .bneiakiva.net/the-world-veida :עלה נעלה!
מסע המושבות
השבוע יצא לדרך המחזור הראשון של מסע המושבות של חקלאי הקיבוץ הדתי .מיום שני ,כשמזג האויר
עדיין חייך מבעד לשמש חורפית ,ועד ליום רביעי ,שבו שפע המשקעים בליווי רוחות סוערות לא הצליחו
לשבש את התכנית ,סיירו המשתתפים (מבארות יצחק ,בית יתיר ,בית רימון ,בני דרום ,גד"ש הר חברון,
טירת צבי ,יבנה ,שדמות מחולה ,כרמל ,לביא ,משואות ימחק ,ניר עציון ,עין צורים ,עלומים ,שד"א
ושלוחות) בעקבות הרב קוק זצ"ל .המסע נפתח בדברי פתיחה של נחמיה רפל (שעסוק היום במסע אחר) על
משמעותו של מסע המושבות לחקלאי הקיבוץ הדתי .אחריו סיפר הרב יוחנן פריד על מסע המושבות
הראשון של הרב קוק ב .1904 -יומו הראשון של המסע עבר דרך סיפור התמודדותם של חקלאי מושבות
הדרום עם שנות השמיטה ,המשיך ליפו  -המקום בו ירד הרב קוק מן הספינה ,והסתיים במלון ניר עציון
שם שמעו החברים את הרצאתו המאלפת של הרב רונן לוביץ ,רב הקיבוץ .המסע בן שלשת הימים עבר ונגע
בחלק מהמקומות בהם ביקרו הרבנים תוך דגש על השלכותיו של המסע ועל משמעותן ביחס לדרכה של
תנועת הקיבוץ הדתי .המפגש עם אנשים מאותם ישובים בהן ביקר הרב ,הוסיף מאוד לגיוון ולעניין ואיפשר
גם הזדמנות להיכרות בין משתתפי המסע באוירה חברית-משפחתית .בסופו של יום השני למסע שמעו
החברים כיצד בהגיעו למושבה פוריה ,ביקש הרב משני חברים להכנס למטבח ולהחליף עמם בגדים מתוך
רצון להידמות לקהל בהסבירו להם – 'כמו שאתם באים ללמוד ממני ,גם אני בא ללמוד מכם' .כמו אז ,גם
הפעם ,סיימו משתתפי המסע את היום בריקוד סוער .בעת הביקור בקברו של רבי מאיר בעל הנס דיבר הרב
יהודה גלעד (לביא) על הרחבת הפעילויות של שנת השמיטה גם לתחום שמיטת הכספים וללימוד ,ומולו
מוסא פלד – על התרחקותם של אנשי העליה השניה מהיהדות ,והבנתם כי נעשתה כאן טעות .המסע
שהסתיים באחוזת דוברובין ,הודרך על ידי הרב יוחנן פריד והרב אברהם טייץ ,לווה על ידי לוי גבעון ,היה
מאורגן למופת ,ועורר תחושה של התרוממות רוח אצל משתתפיו.

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

