ב"ה ,כ"ו אלול תשע"ה

שלום לכולם,
יום העלייה ה 48 -לכפר עציון
השבוע התכנסו חברי קהילת כפר עציון לציין ולחגוג  48שנה לעלייתם המחודשת אל "ההר הטוב הזה".
מדווח אמיתי פורת :בפתיחת האירוע על גבעת הסלעים ,במצפה "סופית" שנבנה על ידי בוגרי כיתה י"ב
בעמל ובתבונה ,הדגישו הבוגרים שוב ושוב" :קיבלנו הרבה מהקיבוץ ואנחנו רוצים להחזיר טובה ונתינה".
בהמשך הערב חיברנו בין ותיקים וחדשים (רבים) באמצעות משחק קהילתי ,בו סיפרנו על אנשים השזורים
בחיי כפר עציון ועסקנו בתחנות שונות שעיצבו את הקיבוץ .התכבדנו בברכת מזכ"ל התנועה על הצמיחה
הקהילתית המרשימה ,ועל השלמתו של אולם האירועים (בעבר :חדר האוכל) כמקום התכנסות של כולם.
עיקרו של הטקס עמד על הצדדים השונים בקהילה רב-דורית :לידות חדשות ,משפחות שהצטרפו לקהילה,
חברים שהגיעו לגיל "עוד ינובון בשיבה"" ,שלום כיתה א'" והשלמתו ב"שלום לך י"ב" (חלק מקסים שּיּובא
לכפר עציון מלביא ,)...ועוד .את הטקס ליוו מילותיו של שלום קרניאל הי"ד במלאת שנה לעלייה בהר:
"הגענו הלום כדי לבנות ולנטוע ולהכות שורשים עמוקים בהרי-יהודה ,כי בנטיעות אלו פתח חדש לגאולתנו
ולפדות נפשנו .תלושים היינו בגולה ,והתלישות הייתה המחלה האיומה של עמנו בניכר .לשורשיות אנו
זקוקים ,לאחיזה איתנה באדמת המולדת ,זאת העבודה שאנו עושים במקום הזה  ...השורשים העמוקים
של העצים יזכירו לנו את חובתנו להיות דבוקים בעולם המעשה; בבניין ,בנטיעה ובעבודה .הענפים הגבוהים
שיתרוממו אל-על יעוררו אותנו כלפי מעלה ,לדעת את קוננו ולשאוף תמיד לשלמות מוסרית ולקדושת-
חיים" .יהי רצון שנזכה כולנו לממש זאת בחיי היום יום שלנו.

נטע – מדרשה לחיים
בתחושה חגיגית נפתחה שנת הלימודים השנייה במדרשת "נטע" ,השלוחה של מדרשת עין הנצי"ב בעיר
בית שאן ,כשברקע שביעות רצון מההצלחה במחזור הראשון ומהקליטה היפה למחזור השני .מדווח הרב
אסי בלנק ,ראש השלוחה :פתחנו את השנה השנייה עם  19תלמידות ,שהגיעו ברובן ממרכז הארץ ומאזור
ירושלים ,ועוד שתי בוגרות של בית הספר בקבוצת יבנה .במהלך הקיץ עברנו לבניין חדש ,בו שכנה בעבר
'ישיבת ההסדר' בבית שאן ,וכעת יש לנו בית מדרש מרווח ,שישה חדרי פנימייה שיכולים לאכלס עד 24
תלמידות ,ומקלט סמוך המשמש כחדר אוכל ומטבח .בנוסף ללימודיהן העיוניים-תורניים תעבודנה
התלמידות בקהילה עם ציבורים מגוונים ,מגיל גן ועד מאה ועשרים .האווירה טובה מאוד ויש חדוות יצירה
והרבה שמחת לימודים .מקווים להצליח לממש בתוך קהילת בית שאן את דרך הקיבוץ הדתי ,חיים שלמים
של תורה ועבודה.

פורום מזכירים – מפגש ראשון השנה
פורום מזכירים פתח את השנה בקיבוץ סעד .ויתרנו על הסיור המסורתי בקיבוץ המארח ,ובמקום זאת
פתחנו ב"שיתוף עמיתים" ,על היעדים ודרכי הפעולה של כל מזכיר בשנה החדשה .חלק מהמזכירים
החדשים עסוקים בלמידה לקראת גיבוש תכנית עבודה ,אך כבר קיבלנו מדגם של אתגרים לשנה הקרובה:
בנייה חדשה למגורים (משואות יצחק ,מגדל עוז ,קבוצת יבנה ,ראש צורים) ,גיבוש הסכמות על אורחות
חיים ,גיבוש סופי של ההחלטות על השינוי ויישומן (שלוחות ,כפר עציון) ,החלפת ממלאי תפקידים
מרכזיים ,שינויים במבנה הארגוני ,ועוד .קיימנו דיון רחב בדרכים השונות הנדרשות למימוש היעדים
האמורים .בהמשך היום שוחחנו עם לימור ספראי (מעלה גלבוע ,רכזת נוער וצעירים) על קבוצת "משבי
רוח" ,צעירים בגילאי  45-25העוסקים ביסודות הרעיוניים של תנועת הקיבוץ הדתי ,ועל הרצון לפתיחת
קבוצה נוספת .התבלטנו יחד על הגיבוש והדיוק של אופי הקבוצה :האם המיקוד בלמידה? האם זה קורס
מנהיגות? קבוצת משימה? הנושא עדיין בגיבוש .חלק נוסף של המפגש עסק באיוש תפקידים בקיבוץ,
ונשאלו שאלות :מי אחראי? מה המבנה של האיתור והגיוס (מכרז ומיון ,ועדה מסדרת ,ועדת איתור ,צוות
משאבי אנוש)? עמדנו על המתח שבין קדנציה להתמקצעות בתפקידים מרכזיים (מזכיר ,מנהל קהילה,
מרכז משק וכן רכז חינוך וגיל הרך) ,בין התנדבות לתפקיד חלקי בשכר (בד"כ סמלי) ,בין קיבוץ שלא יכול
לשלם עבור ריכוז ועדה לבין מי שיש לו תקנים ושכר לכל ריכוז ועדה ,ועוד .אגף החברה ינסה לגבש בכל אלו
מסמך המלצות (בהתחשב בשונות שבין הקיבוצים) .חשוב היה לנו להיפרד בדברי ברכה והערכה מצביקה
בלומשטיין ,מזכיר עלומים ,המסיים בימים אלה  4שנים בתפקיד התובעני ,וקיבלנו בשמחה לפורום את
גלעד פישביין ,מחליפו .הצטרף אלינו גם יעקב אשר ,מנהל הקהילה החדש בטירת צבי ,ברוכים יהיו בבואם!
קפה תנועה בכפר עציון
הכותרת של "קפה תנועה" שהתקיים השבוע בכפר עציון היתה" :רמזי אלול" ,והוא כלל לא רק לימוד
והתבוננות לקראת הימים הנוראים אלא גם מפגש חברתי וטפיחות על השכם של מכרים וידידים ותיקים.
את הערב פתחה הרבנית אסתי רוזנברג  ,ראשת בית המדרש הגבוה לנשים שבמגדל עוז ובתו של הרב אהרן
ליכטנשטיין זצ"ל ,שלזכרו הוקדש הערב .למעלה מ 100 -חברות וחברים ,צעירות וצעירים מקיבוצינו
הדרומיים ואנשי גוש עציון ,נכחו בשיעור שנתנה אסתי על הנושא" :הנה ימים באים – על כפל הפנים של
ראש השנה" .לאחר תפילת ערבית התפצלו המשתתפים ל 4 -קבוצות ,ובדרכים שונות עסקו כולם בתשובה,
סליחה ותפילה .המפגש הסתיים בהופעה של להקת עלמא ,שהגישו שירה חסידית חדשה ורעננה .יישר כוח
ותודה רבה לכל השותפים בתכנון ובהפקה.
יו"ר חדש לארגון משקי הדרום
שרגא וילק (רכז אגף המשק בתנועה) מדווח :באסיפה הכללית של הארגון האזורי 'משקי הדרום' ,נבחר פה
אחד מיקי לזר ,חבר משואות יצחק ,לכהן כיו"ר פעיל של הארגון' .משקי הדרום' חולש על פעילות הרכש
והאשראי של  56קיבוצים באזורי הדרום והרי יהודה ,ובכללם המושבים השיתופיים בדרום הר חברון
(עשרה מתוכם הם קיבוצי/מושבי הקיבוץ הדתי) .הארגון הינו בעל שליטה גם באחזקות אזוריות וארציות
משמעותיות למשק הכלכלי של הקיבוצים וחבריהם .מיקי סיים ח"י שנים פעילות ציבורית במשואות יצחק
(גזבר ומנהל כספים ,מרכז משק ומנהל עסקים ראשי) והוא יחליף את קודמו בתפקיד – מורדי וונטורה,
חבר קיבוץ גת ,אשר ניהל את הארגון ב 12 -השנים האחרונות ,והצעיד אותו קדימה לתפארת התנועה
והכלכלה הקיבוצית הצומחת והמתפתחת .בשם כל חברי התנועה ופעיליה אנו שולחים למיקי את ברכותינו
ואת איחולינו :עלה והצלח ,ויהי ה' עמך!

כנס לסיום השמיטה
השבוע התקיים במשואות יצחק כנס "מקץ שבע שנים – כנס לסיום שנת שמיטה :חידושים ,יישומים,
לקחים" .הכנס זכה להצלחה גדולה ולשבחים רבים! נדונו בו היבטים הלכתיים ,כלכליים וחקלאיים של
שנת השמיטה ,ונישאו בו דברים על ידי רבנים ורכזי גד"ש ,מזכ"לי תנועות התיישבות וראשי ארגונים
כלכליים ,יזמים חברתיים ונציגי עמותות .גם במשתתפים הרבים ניכר הגיוון :תלמידי חכמים ועובדי פלחה
ומטעים ,תלמידות מכינה וחברי קיבוצים ,מבוגרים מתעניינים מהעיר ותלמידי תיכון מבי"ס קיבוצי .בין
הדברים הרבים והחשובים שנאמרו בכנס (כולם הוקלטו וישודרו ב"גלי ישראל")" :הדרך הנכונה לקיום
המצוות התלויות בארץ בכלל ,ושמירת השמיטה בפרט ,איננה דרך דרך המתבססת על הגבלות ואיסורים
בלבד ,אלא דרך הנשענת על יצירתיות ושיתופי פעולה בין רבנים וחקלאים ,בין פקידי ממשלה לעם
שבשדות ,בין אנשי ההתיישבות העובדת מכל הזרמים ומכל המרחב הכפרי" (מזכ"ל התנועה ,נחמיה רפל);
"יש לנו הרבה מהמשותף בערכים הבסיסיים של החקלאות וההתיישבות ,ואין שום סיבה שנתכופף בפני
גופים שאין להם שום אחריות כלפי מדינת ישראל .צריך להמשיך עם סדרי השמיטה שהחלו לפני כמאה
שנים ,בראשותו של הרב מוהליבר זצ"ל ,ולא לתת לגופים קיצוניים לשנות סדרי בראשית" (אבו וילן,
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל); "אם לא היינו משתמשים ב'היתר המכירה' ,השוק היה מוצף בסחורות
אסורות לאכילה  ...יש חשק להתחבר ל'אוצר בית דין' כי זה נראה יותר טוב ויותר חזק מבחינה הלכתית,
אך התומכים ב'אוצר בית דין' מתבססים על הרבה היתרים ו'קּולוֹת' .בעיר לא נשמרת שום קדושה באכילת
פירות שביעית ,ולמעשה אתה נשמר מצד אחד אך בצד השני אתה נתקל בבעיות הלכתיות גדולות בהרבה ...
בזמן שמדינת ישראל מקיימת ריבונות על כל שטחי עולי מצרים ,עלינו להתייחס הלכתית אל כל שטחי
המדינה כשטחי עולי בבל .מוטב לנו להחמיר על עצמנו ולתת תוקף הלכתי ברור לריבונות שזכינו לה בדור
שלנו ,ועבורנו קיבוצי הנגב ומושבי הגליל העליון הם כמו יבנה ובארות יצחק – כולם שווים לגבי המצוות
התלויות בארץ" (הרב אריה שטרן ,רבה של ירושלים עיה"ק ,שזכה לתשואות רמות בסוף דבריו!) .תודותינו
למשתתפים הרבים ,ולמארחים שפתחו את ביתם וקיבלו אותנו במאור פנים וברוח נפלאה.

לכל קוראינו ,לכל משפחת הקיבוץ הדתי ,לכל בית ישראל
תחל שנה וברכותיה

שנה טובה ושבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

