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שלום לכולם,

שמחה בבית רימון
בקיבוץ בית רימון ניצלו את חופשת חול המועד לחנוכת גן משחקים חדש ,ול'גזירת הסרט'
לשכונות החדשות – שלב ב' בשכונה הקהילתית ותחילת שכונה חדשה קיבוצית לחברים
החדשים .עשרות משפחות ,גברים נשים וטף ,התכנסו באולם האירועים (חדר האוכל הישן
של הקיבוץ) ,לטקס מרגש ,בו נשאו דברים מנהל מחוז הצפון של החטיבה להתיישבות –
יואב אריאל ,סגן ראש המועצה האזורית – דב וולפה ,מזכ"ל הקבה"ד – נחמיה רפל ,ונציגי
המשפחות – תושבי בית רימון – שתרמו את הסכום שנדרש להקמת הגן הגדול והמרשים,
שכבר נהפך למרכז החיים של ילדי הקיבוץ .במהלך שנים ספורות צמחה האוכלוסייה בבית
רימון לכ 021 -בתי אב ,ואנו יחד עם הנהגת הקיבוץ מאמינים ושואפים שהגידול יימשך
בעז"ה בשנים הקרובות עד שנגיע ל 211 -משפחות חברים ותושבים.
מנהלות הגיל הרך
פורום מנהלות הגיל הרך פותח את פעילותו לשנה החדשה בשבוע הבא :בע"ה ,ביום רביעי,
ב' במר-חשוון –  01לאוקטובר  2102בקיבוץ בארות יצחק .במכתבה למנהלות כותבת נירית
אפרתי ,רכזת הגיל הרך בקבה"ד" :מאז 'צוק איתן' מעסיקה אותנו ההתארגנות לשעת
חירום :יצירת תיק חירום ,התארגנות קהילתית ושיתופי פעולה בין כל הגורמים .השאלה
המובילה היא :כיצד נעשה בשעת הצורך את הטוב ביותר? לקחנו על עצמנו לבנות יחד עם
מרכז 'חוסן' המתמחה בנושא ,תוכנית למערכות הגיל הרך ,ולהרחיב את פעילות ההכנה אל
מעגל מנהלי הקהילה וצוותי צחי .המפגש הראשון השנה יעסוק בהיערכות למצבי חירום
(שלג ,שריפה ,מוות ,מלחמה) במערכות גיל הרך" .יום עיון נוסף יתקיים בע"ה ביום רביעי ו'
בכסלו ( 01בנובמבר  ,)2102והוא מיועד למנהלי קהילה ,צוותי צחי ,רכזי חינוך ומנהלות
גיה"ר .התכנית המפורטת ליום זה תפורסם בקרוב והיא תופיע גם באתר הקיבוץ הדתי
בכתובת www.kdati.org.il -
פירוש שד"ל לתורה
אנו נענים לפנייתם של חברים אחדים ,שביקשו לרכוש באמצעותנו – במחיר מוזל – את
"פירוש שד"ל לתורה" שהוציא לאור יונתן בשיא ,ומארגנים רכישה משותפת .המחיר
בקניית החומשים דרך הקבה"ד עומד על  ₪ 211לכל חמשת הכרכים (במקום ₪ 221
בחנויות הספרים) .המעוניינים ברכישת החומש החדש – חברות וחברים ,נציגי ספריות
הקיבוצים ,האחראים על רכישת ספרים לבתי מדרש וכד' – מוזמנים להירשם אצל עדנה
במזכירות הקבה"ד.10-6172716 :

חגיגה של חנוכת גן
משחקים חדש ושתי
שכונות חדשות בבית רימון

שבת הקיבוץ הדתי בערד
ההרשמה לשבת הקיבוץ הדתי במעלות היתה חלשה ,והחלטנו להעביר את מקום
ההתכנסות אל האכסנייה בערד .אנו מקווים שבכך ניתנת גם תשובה טובה לרבים שביקשו

ניתן עדיין
לה ירשם
לשבת
החלופית
בערד ולעכו .

להירשם לשבת בעין גדי ,ונאלצו להיות בינתיים ברשימת המתנה ארוכה .יצרנו קשר
טלפוני עם אלה שכבר נרשמו למעלות ,והצענו להם להסב את הרשמתם ממעלות לערד.
כעת אנו מזמינים את כל המעוניינים להיות עמנו בשבת פרשת ויצא – ח'-ט' בכסלו (21-20
בנובמבר) – באכסניית ערד .סדר יום מפורט ,לטיול ביום שישי ולשבת עצמה – יפורסם
בקרוב .דרך אגב ,הרישום לשבתות בפוריה ובעין-גדי הסתיים ,אך נותרו חדרים ספורים
ב'אכסניית האבירים' בעכו .כולם – מוזמנים!
סוכת שר הביטחון
על מדשאת הקריה בתל-אביב הוקמה 'סוכת שר הביטחון' ,ובמהלך חול המועד אירח השר
בסוכתו את נציגות ונציגי המדרשות התורניות שהבוגרות שלהן מתגייסות לצה"ל .לפני 01
שנה זכה הקבה"ד להקים את הראשונה שבהן ,מדרשת עין הנצי"ב ,ולפני  01שנה הפכה
התכנית שלנו למסלול מוכר בצה"ל ,ש 2 -מדרשות לוקחות בו חלק :עין הנצי"ב והשלוחה
שלה 'נטע' בבית שאן ,מגדל עוז ,לינדנבאום' ,באר ירוחם' ו'מתת' בכרמיאל .בסיפוק
ובהערכה לצוות שלנו נציין שגם כיום מדרשת עין הנצי"ב היא מהגדולות והמובילות
שבמדרשות .באירוע השתתפו ראשות וראשי המדרשות ,מאות תלמידות ובוגרות ,ומהצד
המארח ,מלבד שר הביטחון ,השתתפו גם ראש אכ"א ,האלוף חגי טופולינסקי ,הרב הצבאי
הראשי ,תא"ל הרב רפי פרץ ,יועצת הרמטכ"ל לנשים ,תא"ל רחלי ויזל-טבת ,וקצינים
בכירים נוספים .מזכ"ל התנועה זכה לדבר באירוע ובסיום דבריו אמר למשתתפים" :אני
רוצה לקוות שבנוסף ל"ושמחת בחגך" נזכה גם ל"וצמחת בחגך" ,ושפעילות האגף
הביטחוני-חברתי במכינות ,במדרשות ובגרעינים ,תלך ותצמח ,תקבל מכסה הולכת וגדלה
של דחיות שירות ,ותאפשר לעוד מאות רבות של צעירים וצעירות לצמוח ולפרוח בשנת

שר הבטחון מארח את נציגי
המדרשות התורניות
שתלמידותיהם מתגייסות

הי"ג ,לתפארת מדינת ישראל".
צהלי ע"ש תמר אריאל
בתום שנה לפטירתה של תמר אריאל ז"ל בסערת השלגים בנפאל ,הוקדש לזכרה לימוד
ליל הושענה רבה ,במשואות יצחק ,וצויינה קריאת מכינת צהלי על שמה של תמר .מאות
השתתפו בלימוד – בני המשפחה ,חברי המושב ,תלמידות ובוגרות של צהלי ,ורבים מאנשי
האזור – והם מילאו את אולם האירועים במשואות יצחק מפה לפה .את הלימוד פתח הרב
מאיר נהוראי ,המרא דאתרא ,שהעלה על נס את דמותה של תמר בהתייחס למקורות רבים
הדנים בארבעת המינים בכלל ובתמר בפרט .לאחר הפסקה של 'דיבוק חברים' ,העביר
צוות צהלי מרתון של שיעורים קצרים בנושא" :חותם נשי – נשים לפני ואחרי הקלעים
בסיפורי התנ"ך" .ראש המכינה ,מיכל נגן ,פתחה בשיעור על אשת מנוח; שירי נתן עסקה
בדמותה של מרים; יפית קליימר דיברה על המלכה בת שבע; הרב אילעאי עופרן ,רב
מכינת צהלי ,עסק ב'פרקי אימהות' ,ונח חיות סיים בסיפורה המרגש של רצפה בת איה.
חברים רבים ציינו בסיפוק את הנאתם והתרגשותם מן הערב ,ואת שמחתם הרבה על
שיתוף הפעולה המוצלח בין צהלי למשואות יצחק.

שבת שלום ותפילה לחורף גשום ומבורך
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

הלימוד הוקדש לזכרה של
תמר אריאל שמכינת צהלי
נקראת מעתה על שמה

