ב"ה י"ב אלול תשע"ה

שלום לכולם,
מחזור חדש של גרעין צבר החל את דרכו
בשבוע שעבר ,התכנסנו לטקס פתיחת מחזור צבר החדש ,מחזור קיץ  .5102זו השנה ה – 52
לפרוייקט מיוחד וחשוב זה .במסגרת התכנית 'עשו עלייה' למעלה מ 211 -חניכי גרעין צופים-
צבר ,מ )!( 52 -מדינות שונות .הצעירים יתחלקו ב 05 -קיבוצים וב"כפר" ברעננה ,ויתחילו את
המסלול הייחודי בחודשי קליטה עד לגיוסם לצה"ל בנובמבר הקרוב .שלושה קיבוצים שלנו
קולטים השנה גרעינים חדשים :גרעין טירת צבי בריכוזו של מורן אייגר ,מעלה גלבוע שתרכז
טל שטרן ,וגרעין לביא בריכוזה של תמי אורבאום .גרעינים נוספים יגיעו בחורף .כל אלו
בנוסף לגרעינים קודמים ,שחבריהם נמצאים כעת בשירות צבאי ,ושנקלטו בקיבוצים נוספים
שלנו (עלומים ,סעד ,יבנה ,בארות יצחק ,בית רימון) .בטקס הפתיחה ,שהפך למסורת מרגשת,
ברכו נכבדים רבים ,והזכירו לכולנו שהצעירים העולים הגיעו בעצם "הביתה" .הדברים
המרגשים מכולם היו של חברי גרעין צבר עצמם ,ובהם דבריו של ארין ווטר ,בן  55מניו יורק,
חבר הגרעין האמריקאי ליחיעם ,סטודנט לפוליטיקה וספרות ,בפרינסטון" :כולנו רוצים
להיות חלק מהעם הזה ,חלק מהמדינה המצוינת והמטורפת הזו ,וחלק מהחלום שלא היה

טקס הפתיחה המרגש
הזכיר לכולנו שהעולים
הצעירים הגיעו "הביתה "

למיליוני יהודים הזדמנות להשתתף בו  ...סופסוף הגענו לארץ שחלמנו עליה מאז שהיינו
ילדים .הדרך תהיה ארוכה אבל לפחות עשינו צעד ראשון .יש לי תפילה קטנה בשבילנו,
שלעולם לא נשכח את הסיבות שגרמו לנו לעלות לארץ ולהתגייס :החוויות היהודיות ,הורינו
ומשפחתנו ,וההיסטוריה היפה העצובה והנפלאה שלנו" .בהצלחה לחברי הגרעין ,לקיבוצים
הקולטים ,ולמשפחות המאמצות :לכו לשלום ,עשו שירות משמעותי ושובו בשלום .ברוכים
הבאים הביתה!
שנת לימודים חדשה נפתחה במדרשת עין הנצי״ב
שנת הלימודים תשע"ו היא שנה חגיגית ומיוחדת למדרשת עין הנצי"ב ,המציינת  01שנים
עוקץ
יוצרת-דוד :את
יצחק בן
יחידתהרב
להקמתה ,ומילים אחדות על הנעשה בה העביר אלינו ראש המדרשה,
תנאים לשירות מותאם
ספסלי בית המדרש חובשות השנה  42תלמידות בשנה א׳ ,מתוכן  05בנות חו״ל .בנוסף ,אנו
גם לבנות דתיות
מקיימים השנה תוכנית אלול לבוגרות מדרשה ושירות ,שבה משתתפות כ 02 -תלמידות
בוגרות המדרשה ובוגרות מדרשות אחרות .בשלוחת המדרשה בבית שאן – "נטע ,מדרשה
לחיים" ,בראשות הרב אסי בלנק – לומדות כ 51 -תלמידות נוספות .לקראת שנת ה03 -
למדרשה מתוכננים אירועים ציבוריים שונים ,ובכללם ערב התעוררות גדול בעשרת ימי
תשובה ,ושבת עיון בשיתוף עם תנועת נאמני תורה ועבודה .אנו עובדים במלוא המרץ כדי
לקדם את הקמת בית מדרש הקבע של המדרשה ,וטקס הנחת אבן הפינה לבית המדרש
מתוכנן לחול המועד פסח בע״ה .שנזכה להגדיל תורה ולהאדיר ,יחד עם כל מוסדות התורה,
הלימוד והחסד של הקיבוץ הדתי.

 03שנה להקמתה של
מדרשת עין הנצי "ב -
מתוכננים אירועים שונים

שר החקלאות בצפון ובדרום
ח"כ אורי אריאל ,שר החקלאות ,ביקר בימים האחרונים בעמק המעיינות ובעוטף עזה .על
החלק הצפוני מדווח יורם קרין ,ראש המועצה האזורית עמק מעיינות :שר החקלאות אורי
אריאל הגיע לפגישת עבודה במועצה .על הפרק :הרפורמה הצפויה במדגה ,שטחים חקלאיים,
נזקי בעלי חיים ועוד .השר נפגש עם החקלאים ,אשר הציגו בפניו את האתגרים העומדים
בפניהם והמשמעויות כתוצאה מכך בענפים השונים .אורי אריאל ,בן טירת צבי ואיש
ההתיישבות ,האזין תוך קשב רב והבטיח ללמוד ,לבדוק את הנושאים ולמנוע ככל האפשר את
הפגיעה בחקלאים .לאחר החגים יגיע השר לביקור במו"פ החקלאי ובענפים השונים על מנת
לעמוד מקרוב אחר החידושים והאתגרים .את ביקורו בדרום פתח השר בקיבוץ סעד ,במפעל
הגזר החדש ההולך ומוקם בניצוחו של דני ברט .לאחר סיור בחממות אסף-סעד ,שיתוף פעולה
של קיבוץ סעד וחבר מושב כפר מימון ,התארחו השר ופמלייתו לארוחת צהריים מכובדת
(תודה!) .בקיבוץ עלומים התקיימה שיחה מקצועית :מרכזי ענפים הציגו לשר את האתגרים,
ההישגים והקשיים שבתחום החקלאות האורגנית ,רפת החלב והלול .השר גילה בקיאות
בנושאים העומדים על הפרק ,קיבל על עצמו לקדם פתרון בנקודות אחדות ,אך הדגיש שחובת

השר יקדם פתרון
בנקודות אחדות וביקש
להציע דרכי התמודדות

אנשי המקצוע להציג בפני משרדי הממשלה הרלבנטיים לא רק את הבעיות אלא גם את
הדרכים המומלצות להתמודדות עם הקשיים והאתגרים.
הכשרת מדריכים
במדרשת תורה ועבודה נערכים לפתיחת שנה חמישית של פעילות חינוכית ענפה ומרתקת.
לצוות המדריכים הגדול והדינמי מצטרפים השנה  21מדריכים ומדריכות חדשים ,והשבוע
התקיים קורס הכשרה בן שלושה ימים עם מרצים מהשורה הראשונה :הרבנית ד"ר מיכל
טיקוצ'ינסקי ,פרופ' זאב ספראי ,רמי הוד מנכ"ל המכללה הכלכלית-חברתית ,ד"ר שולמית
קיציס ,נרי שוטן מייסד הקואופרטיב 'לעבדה ולשמרה' ,אברהם שטיין ,יואב שורק ,הרב רונן
נויברט ועוד .התקיימו סיורים מעוררי מחשבה בדרום תל אביב שחשפו את הפערים הכלכליים-
חברתיים במדינת ישראל .בפאנל סוער ומרתק בנושא מרכז ופריפריה ,מזרח ומערב ,חינוך
ופוליטיקה ,השתתפו הרב אלקנה שרלו ,שירה אוחיון והרב יוסי שריד .היתה זו ההזדמנות
נפלאה להרחבה והעמקת הידע ,ולהיכרות וחידוד תפיסת העולם בנושאים שונים .במהלך הקיץ
התקיימו חילופי תפקידים והתחדש צוות המדרשה :שלומית קליין ממשואות יצחק תנהל
אותה במקום טל אליאל שבחרה לסיים את התפקיד; אמוץ עמירם יכנס לניהול
האדמיניסטרטיבי במקום שירה ספיר ,שיצאה לחופשת לידה .אנו מאחלים לשלומית ולאמוץ
הצלחה בהצמחת המדרשה למחוזות גבוהים עוד יותר.
שבתות הקיבוץ הדתי
בשנת השמיטה תשס"ח ,לפני  2שנים ,הצענו לראשונה לחברי הקיבוץ הדתי להתכנס ל"שבת
עיון ונופש" .קיימנו אז שבת אחת במלון מעלה החמישה ,עם קרוב ל –  021חברות וחברים,
בהצלחה הזכורה לטוב .זכינו ,ואנו ממשיכים במפעל הזה ,ומזמינים גם השנה את הציבור
להירשם לאחת מ 2 -השבתות שבעז"ה תתקיימנה במהלך החורף הבעל"ט ,ב :מלון "שיר
למעלות" במעלות; אכסניית האבירים" בעכו; האכסנייה החדשה בעין-גדי; האכסנייה החדשה
בפוריה .גם השנה נטייל בימי השישי ,כמיטב המסורת .נתלו מודעות בכל יישובי התנועה ,והן
מתפרסמות גם באתר הקבה"ד .ההרשמה החלה ,וכל הקודם – זוכה!
שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

המדריכים נחשפו
לפערים בדרום ת "א
וחידדו תפיסות עולם

