ב"ה ,כ"ז ניסן תשע"ה

שלום לכולם,

"חבורת היתומים"
בתחילת השבוע התקבצו 'ילדי כפר עציון' ,שגילם גבוה מגיל המדינה וצפו בהקרנת בכורה של הסרט
התיעודי המביא למסך את סיפורם הייחודי של  57יתומי הקיבוץ שהוריהם נפלו בקרב על כפר עציון.
באירוע 'החגיגי' ה שתתפו מאות בני משפחה ,ידידים ומעורבים בהפקת הסרט ,וכולם ביחד נתנו תחושה של
משפחה ערכית ,אוהבת ומחבקת ,שמילאה מפה לפה את האולם הגדול בסינמטק הירושלמי .את הסרט
הפיקו נעם דמסקי ועִ דו בהט ,בתמיכת 'מחלקת התעודה של הערוץ הראשון' וגופים נוספים ,ביניהם
מזכירות הקיבוץ הדתי .הסרט הרגיש והמעניין מביא את סיפורה של החבורה ע"י התמקדות בדמויות
אחדות המטיבות להציג את שעבר – רגשית ומחשבתית – על החבורה כולה .הסרט יוקרן בערב יום
הזיכרון ,בשעה  ,23.00בערוץ הראשון .מומלץ!
פזמונסניף
במזג אוויר סוער ,בעיצומה של חגיגת המימונה ,התקבצו ובאו כ 550 -חניכים ומדריכים מסניפי בני עקיבא
ברחבי קיבוצי הקיבוץ הדתי ,לאירוע ערכי ,משמעותי ומהנה ביותר :הפזמונסניף השנתי שהתקיים השנה
בקיבוץ לביא .מדווחת לימור ספראי ,רכזת מחלקת נוער וצעירים :פתחנו את הבוקר בשתי פעילויות
מקבילות –הצעירים יצאו למירוץ היכרות עם קיבוץ לביא ויישובי התנועה ,ולשבטים הבוגרים נערך חידון
בנושא השמיטה ומשמעותה ובצידו חידון ידע אודות תנועת הקיבוץ הדתי .לקראת החידון למדו בסניפים
הקיבוציים מתוך חוברות מושקעות ומעניינות שהופקו במיוחד לטובת האירוע על ידי 'מדרשת תורה
ועבודה' .דחיפה גדולה לאירוע נתנה נעמה שורק (שדה אליהו) ,רכזת סניפי בנ"ע בקיבוצי הצפון ,ואשר
מרזר ,רכז מחוז צפון של בנ"ע ,שכיבד את האירוע בנוכחותו .המשתתפים הפגינו ידע רב ומרשים ,והמאבק
היה צמוד .לאחר החידון והמירוץ נפתחה ע"י נחמיה רפל ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,תחרות השירה .כל קיבוץ
הופיע עם מילים וכלי נגינה משלו ,והכל – כמובן מאליו בתנועת התיישבות ציונית דתית – בנושא 'שנת
השמיטה' .השירים היו מקוריים ,בעלי מסרים חברתיים ותורניים ,וההופעות היו מעוררות התפעלות
במקצועיות ,בשיתוף הפעולה בין השבטים השונים ,ובצניעות הפשוטה בה התנהלו המופיעים על הבמה.
ילדי שדה אליהו שרו" :כי שמיטה זו לא רק מצווה ,זו גם דרך חיים ,להבין שהכל שייך לא-לוקים ,גם אם
זה נראה קשה ובלתי אפשרי ,זוהי דרכי!" .האווירה הייתה שמחה ,חברית ,מפרגנת ומכבדת .בסיום הוקרנו
על המסך שמות הזוכים בחידון ,במירוץ ובפזמונסניף ,ובסיכום הכללי זכו ילדי סעד במקום השלישי; ילדי
עין צורים במקום השני; ולמקום הראשון הגיעו ילדי עין הנצי"ב .כבוד! לאחר סיכום האירוע והכרזה על
הזוכים בתחרויות השונות סיימנו את היום המרגש בתפילת מנחה חגיגית וקרטיבים קרים ומתוקים.

"למה לעבוד?"
החוברת השישית והאחרונה בסדרת חוברות "עצה לדרך" ,העוסקת בהנחלת ערכי הציונות לדור הבא,
יצאה לאור ,וכותרתה" :למה לעבוד? – ערך המלאכה ,תכליתה ונחיצותה בחיים" .החוברת נכתבה ע"י ד"ר
אורי נויבירט ,ונספח לה מערך הדרכה והצעה לפעולה בתנועות נוער אשר נכתב ע"י מדרשת תורה ועבודה.
בפתח החוברת נכתב" :רוב בני הציבור הדתי לאומי חיים בדרך של תורה ומלאכה; אם מתוך הזדהות ,ואם
מתוך צורך והכרח .הדרך הזו מזמינה לא מעט לבטים ,כגון – האם יש אידיאל של תורה ומלאכה ,או שמא
המלאכה היא צורך קיומי בלבד? מהו ערכם של מקצועות שרבים רואים אותם כ'מקצועות קריירה' ,כמו
עבודות היי-טק? כיצד ניתן לשלב תורה עם מלאכה כאשר רוב שעות היום מוקדשות למלאכה?" .עם צאתה
לאור של חוברת זו הושלמה המשימה שהציבו לעצמן מזכירויות 'נאמני תורה ועבודה' ו'הקיבוץ הדתי'.
מזכירות הקבה"ד תישלח בקרוב חוברות אחדות לרכז החינוך בכל קיבוץ.
מצילים את החקלאות בישראל
אירוע המחאה שהתקיים לפני פסח במרכז תל-אביב סימל עבור החקלאים ועבור העם היושב בציון את
יריית הפתיחה של מאבק החקלאים נגד גזירות הממשלה שנחתו על החקלאים בזו אחר זו בעשור האחרון.
לאירוע המחאה היו מספר מטרות שלשמחתנו הושגו רובן ככולן:
 .1להסב את תשומת ליבם של האזרחים לאיום ולסכנה המוחשית של אובדן ייצור חקלאי המקומי.
 .2להעלות את המשבר על סדר יומם של ההסכמים הקואליציוניים הנרקמים בממשלה שתקום.
 .3חשיפה תקשורתית חיובית חסרת תקדים.
 .4איחוד חקלאים סביב המכנים המשותפים לכולם" :הוכחנו לעצמנו את חשיבות האחדות בתוכנו
ובהנהגה החקלאית שלנו".
רבים מתקשרים ושואלים ..." :נו ,אז מה עכשיו? מה הלאה?" ,ותשובתנו נחלקת לשני צעדים :האחד,
התאחדות חקלאי ישראל מגבשת תוכנית מאבק מוסדרת אשר תכלול את כלל החקלאים ,והיא תתפרס על
פני תקופה ממושכת .השני ,לכל ראשי המפלגות הוגש נייר עמדה ,ובו" :דרישות התאחדות חקלאי ישראל
לממשלה ה 34 -של מדינת ישראל" .אנו פועלים להכללתו של נייר העמדה בתוך ההסכמים הקואליציוניים
המובילים להרכבת הממשלה.
מעון הברכות
ראובן קמפניינו ,חברנו וידידנו ,בן קבוצת יבנה הגר בירושלים עיה"ק ,הוציא לאור – בסיוע מזכירות
הקיבוץ הדתי – את הספר השלישי בסדרת ספריו על התלמוד הירושלמי ,וכותרתו" :מעון הברכות" .הספר
מביא מק בץ של פירושים ,הערות והארות לסוגיות במסכת ברכות ,וקדמו לו הספרים "לקט מפאה" על
מסכת פאה ,ו"פירות שביעית" על מסכת שביעית .הסוגיות הנדונות בספר הן מגוונות ,וניתן למצוא בהן
עיונים הלכתיים ,היסטוריים ,לשוניים ,חקלאיים וחברתיים .הספר הוא פרי שיעוריו היומיים של ראובן
בבית הכנסת הרמב"ן בירושלים ,ומפירות חוג שבועי ללימוד הירושלמי ,שהחל להתכנס לפני שנים רבות
בהובלתו של פרופ' שמואל ספראי ז"ל ומאז תשס"ג מוביל אותו ראובן יבדל"א .את הספר ניתן להשיג
במזכירות הקיבוץ הדתי.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

