ב"ה י"ז סיון ,תשע"ה

שלום לכולם,
"השומר הדתי"
בטקס מרגש ,בנוכחות כ  100חניכי קבוצות ההכשרה (תכניות שנתיות) של 'בני עקיבא – התנועה
העולמית' ,נקבעו בעיר קראקוב ,פולין ,שלטי הסבר ותיעוד על מבנים ששימשו לפני השואה את תנועת
"השומר הדתי" ,היא "תנועת בני עקיבא" של היום .את המעמד כיבדו בהשתתפותם הרב אליעזר גור
אריה – רב העיר קראקוב ,הרב רפי אוסטרוף – יו"ר המועצה הדתית גוש עציון ופעיל לשעבר במזכירות
ראש משלחת ההכשרות
רכט –
– ונתי
הדתי,
העולמית של בני עקיבא ,נחמיה רפל – מזכ"ל הקיבוץ
כמותית
להרחיב
הכוונה
לפולין.
את מס' המתנדבים ולשפר
איכותית
התכניתהכנסת פעל לפני השואה
את של בית
הספח
שני שלטים נקבעו על בית הכנסת "אייזיק שול" :באחד מחדרי

חניכי קבוצות ההכשרה

ֵקן (= סניף) "השומר הדתי" ,ובקומה השנייה של בית הכנסת היה "חדר עברי" ,שהוקם כדי לתת מענה
להורים ,שביקשו לחנך את ילדיהם ברוח "תורה ועבודה" וללמדם עברית לקראת עלייתם ארצה .השלט
השלישי נקבע על קיר בניין בית הספר "תחכמוני" ,ברחוב מיודבה  ,26שבו התקיימו לימודי המשך
לתלמידי "החדר" ,ובו קיבלו הילדים חינוך תורני לצד לימודי חול .לאחר המלחמה שימש בניין זה
כמקום כינוס לניצולי השואה בני הציונות הדתית ,טרם עלייתם לישראל .נילי בן-ארי (טירת צבי)
ויוחנן בן-יעקב (כפר עציון) פעלו בידע ובנמרצות לאיתור הבניינים ,לניסוח השלטים ולהשגת האישורים
להצבתם.
במהלך הטקס הקריא נחמיה רפל מדברי שלום קרניאל הי"ד ,שכראש הסניף בקראקוב הלהיב את
הנוער לחיות על בסיס ערכי "תורה ועבודה" ולעלות ארצה .נחמיה המשיך וסיפר על פעילותו של אביו,
דב רפל ז"ל ,כמדריך וחבר ההנהלה של תנועת "השומר הדתי" בוורשא ,על לימודיו ב"תחכמוני"

בית הכנסת "אייזיק שול"

בוורשא ,ועל עלייתו ארצה על מנת להגשים את ערכי התנועה במסגרת קיבוצית-דתית .הרב גור אריה
סיפר על צאצאים למשפחות יהודיות המגלים בשנים האחרונות את יהדותם וחוזרים לחיק היהדות

נציגים מ 17
במסגרת הקהילה היהודית המתפתחת בקראקוב26 .
אוסטרוף ,יוזם הצבת השלטים במקומם,
הרב רפי
באו ל
שמוע" :לא הרבה השתנה בצורך לחנך
 80שנה
קיבוצים לפני
הזכיר בטקס את השורשים של בני עקיבא במזרח אירופה
על האיומים וגם על

לאותם ערכים שעליהם חונכו אבותינו ואמותינו לפני כל כך הרבה שנים :תורה לצד עבודה ,ציונות
היוזמות היפות
ועלייה ,חיזוק המדינה ,צניעות ויושר" 2 .מהחניכים שהשתתפו בטקס ,חניכי בני עקיבא מאוסטרליה
וארה"ב ,סיפרו בהתרגשות על סבים וסבתות שלהם שמוצאם מקראקוב ,על חייהם בעיר היפה לפני
השואה וכיצד הם ניצלו.

קטע משלט ברח' קופא 16

תקציב מעודכן
בימים אלה מקדישה המזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי שעות רבות לעדכון תקציב ,2015
ולהתאמתו לאילוצים ולמציאות .החודשים האחרונים ,שהתאפיינו כידוע בפעילות ממשלתית
ברמה נמוכה ובתקציב ממלכתי מצומצם ולא גמיש ,מקשים על גיוס משאבים לפרוייקטים
שהיו בתכנית העבודה של המזכירות הפעילה לשנת העבודה  ,2015ואנו מרעננים סדרי
עדיפויות ובוחנים כל הוצאה לגופה .בקרוב תכונס המזכירות המורחבת לאישור התקציב
המעודכן לשנת העבודה הנוכחית.

בקרוב המזכירות המורחבת
תדון בתקציב המעודכן
לשנת העבודה הנוכחית.

עם שר החקלאות
למעלה מ 30 -ראשי תנועות ההתיישבות וארגוני המגדלים נענו בשמחה להזמנת שר
החקלאות ופיתוח הכפר ,ח"כ אורי אריאל ,והגיעו לפגישת היכרות .אחד אחרי השני הציגו
הנוכחים את ציפיותיהם ממשרד החקלאות ,והתעכבו בקצרה על הנקודות המרכזיות שעימן
מתמודד הארגון שבראשותם .אחדים בחרו להעלות נושאי מקרו-כלכלה הנוגעות לחשיבות
החקלאות למדינת ישראל וביטחונה ולמעמד החקלאים בחברה הישראלית ,ואחרים הציגו
דוגמאות מפורטות ומתומחרות של תוצרת המשקים הקיבוציים והמושבים .את הפגישה
סיכם השר בהתעכבו על נקודות מרכזיות בהשקפת עולמו :המשרד פתוח לקשר רצוף עם
האנשים בשטח; יש להשקיע ביוזמות לטווח ארוך ולנצל את החקלאים המצויינים לקידום
רעיונות שיצעידו את כולנו קדימה; את תוצאות המחקרים של מדענינו הנפלאים צריך ליישם
ולהוציא מן הכוח אל הפועל; העולם צומח וזקוק ליותר ויותר מזון ,ועלינו 'לחשוב יצוא'
ולהיות במקומות בהם הביקוש הולך וגדל; משימה ראשונה במעלה היא מציאת הדרכים
להישארות דור ההמשך של החקלאים במושבים ובקיבוצים ולכניסתם ל'נעלי הוריהם' ,הן
בעבודה החקלאית היומיומית והן באחריות על המשק המשפחתי או הקיבוצי .כולנו מאחלים
לאורי הצלחה בתפקידו ,ועל כך נאמר :הצלחתך – הצלחתנו!

למעלה מ 30 -ראשי
תנועות ההתיישבות
וארגוני המגדלים הגיעו
לפגישת היכרות עם שר
החקלאות ופיתוח הכפר,
ח"כ אורי אריאל

מסיימים שנה
משדה החינוך מדווח זיו כרמל :השבוע העלו תלמידי כיתות ט' בבית ספר שק"ד-דרכא (שדה
אליהו) את ההצגה 'מתקן החלומות' ,שנכתבה ע"י אורי אורבך ז"ל .התהליך להכנת ההצגה
לווה בעבודה ושיחה עם מיכל ,אלמנתו של אורי ,והכרות עם דרכו ,משנתו ,ערכיו ופועלו.
לאור דמותו המיוחדת העלו התלמידים הצגה תוססת ,דינמית ורלוונטית לערכיו של בית
הספר ,בה הודגשו הדילמות איתם הם מתמודדים ביום יום ,ותחושת השייכות לציונות
הדתית ולקיבוץ הדתי .אל מול קהל גדול של הורים ,אחים ,סבים ,וקהילת בית הספר בכלל,
העבירו התלמידים מסר ערכי בהמחזה ,ריקוד ושירה ,תחת הכותרת – העֵ זּו לחלום ולהגשים
את חלומותיכם .מי שחולם – זוכה גם לממש את חלומותיו! עם המסרים הללו ,ועם ארגז
הכלים שרכשו בתהליך ההכנה ,יעלו התלמידים בעז"ה ובקרוב לחטיבה העליונה.

תלמידי בית ספר שק"ד-
דרכא העלו את ההצגה
'מתקן החלומות' ,שנכתבה
ע"י אורי אורבך ז"ל

מסע יג"ל
השבוע יצאו בני ובנות מסלול היג"ל למסע המסכם את שנת הפעילות .מתוך המסע מדווח זיו
כרמל :השנה בחרנו לקיים את המסע ב'עוטף עזה' ,כדי להכיר ,לתמוך ולהתקרב אל
התושבים בפרט והאזור בכלל ,בבחינת "דברים שרואים מכאן לא רואים משם" .במהלך
המסע יפגשּו השינשינים את מפקד אוגדת עזה –תא"ל איתי וירוב ,ואת ראש המועצה
האזורית שער הנגב – אלון שוסטר; יצעדו על השבילים לאורך נחל הבשור; ידוושו במשעולי
מכתש בארי בואך 'בארות בנגב' ,ויעמיקו בסיפור החלוצי של תנועת הקיבוץ הדתי
וההתיישבות בנגב .המסע ,כמו כל תכנית יג"ל ,נערך בהובלה משותפת של בני עקיבא והקיבוץ
הדתי.
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

נפגשים עם תא"ל
איתי וירוב ואלון שוסטר

