בס"ד

המשלחת הראשונה של הקבה"ד לשורשי
תנועת תורה ועבודה ואתרי השואה
בשבוע שעבר יצאה קבוצה של חברי ובני הקיבוץ הדתי
למסע הבין-דורי הראשון של הקיבוץ הדתי בפולין .מיכל
אחיטוב ,רכזת מחלקת החינוך בקיבוץ הדתי ,שהיתה בין
משתתפי המסע מספרת" :היינו חבורה של צעירים
ובוגרים .צעדנו בהתרגשות רבה בעקבות ההיסטוריה של
הקיבוץ הדתי בפרט ושל יהדות פולין בכלל ,בהדרכתה
המקצועית והרגישה של נילי בן ארי .ביקרנו בסלבקוב –
אתר ההקמה של קיבוץ עובדיה .יצחק פלנזר ,חבר לביא
ומזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי לשעבר ,נשא במקום דברים,
וסיפר על הקושי הרב שניצב בימים ההם בפני המבקשים
להצטרף לקיבוץ – במסירות בעבודה ,בדיבוק חברים,
במסירות מוחלטת לכלל ,בעולם פנימי עשיר ומלא וברוח
חלוצית .במבנה שנותר מאז קיימנו טקס ,ובשירת "אל
מלא רחמים" כיבדנו את זכרם של המייסדים".

מסע בין-דורי

חנוכת הכרם במעלה גלבוע
השבוע נחנכה חלקת כרם חדשה בקיבוץ מעלה גלבוע.
ברוב עם ,אנשים נשים וטף ,יצאו אנשי מעלה גלבוע
למסלול זרוע חידות על ענבים ,יין וכרמים ,עד אשר הגיעו
אל הכרם שזה עתה לבלבו ענפיו הראשונים .מעל במה
מאולתרת נאמרו דברי ברכות ושירה שרוממו את הרוח,
הורמו כוסיות לחיים – לחיי הנטיעות החדשות בקהילה,
לחיי בניית בתים חדשים בשכונה ,ולחיי המשפחות
החדשות שהגיעו הקיץ לישוב .בכרם החדש מאה דונם של
מספר זנים ,ותוצרתו מיועדת ליקבי בנימינה.

לחיי נטיעות חדשות בקהילה

יום עיון לזכרו המבורך של הרב אלי
כהאן
במלאת שנתיים לפטירתו של הרב אלי כאהן זצ"ל ,ראש
המדרשה בעין הנצי"ב במרבית שנותיה ,התקיים יום
עיון ולימוד לזכרו .במהלך היום התקיימו מגוון
שיעורים שהאירו לעיני כל הנוכחים – בני המשפחה,
מורים ומורות מכל שנותיה של המדרשה ,בוגרות
המדרשה לדורותיהן ותלמידות בית המדרש – היבטים
משמעותיים בתורתו של הרב אלי .בין השאר עלו
האחריות הציבורית והחברתית ,היחס לאדם ולאחר,
עמדתו כמחנך ומורה דרך הפותח דרכים ונותן אמון
בהולכות בהן ,ומורכבות החשיבה הדתית וההלכתית.
אלו חלק מפניה הרבים של תורתו אשר עיצבה את
מהותו ,מגמותיו ואורחותיו של בית המדרש של
המדרשה" .דבריהם של חכמים הם הם זכרונם" –
ומתוך מעמקי תורתו של הרב אלי זצ"ל ממשיכים
במדרשה ללמוד ולזכור.

"

ממשיכים ללמוד ולזכור

 60שנה לעלייה מדרום אמריקה לסעד
השבוע התקיים מפגש מיוחד של  14חברי גרעין הכשרה
של בני עקיבא מארגנטינה ואורוגוואי ,אשר עלו לארץ
באנייה מיוחדת מארגנטינה לישראל לפני בדיוק 60
שנה .בקיבוץ סעד ,אליו הגיעו העולים הצעירים ישר
מהאנייה ,העלו חברי הגרעין )שהיום הם בני  (80הצגה
מרגשת ,שהיא בעצם שחזור חווית העלייה שלהם.
בחולצות בני עקיבא עם סמל מיוחד שעיצבה ברכה,
חברת הגרעין ,עלו ושרו חברי גרעין את המנון הקבוצה.
זאב שוורץ ,מזכ"ל בני עקיבא העולמית ,אמר לחברי
הגרעין ומשפחותיהם" :בזכותכם בני עקיבא היא תנועת
הנוער הציונית הגדולה בעולם .אתם בניתם את מדינת
ישראל ,ובזכותכם אנו נמצאים כאן היום".

שחזור חווית העליה

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

