ב"ה ב' חשון תשע"ו

שלום לכולם,
עין צורים בראש צורים
ביום ראשון השבוע הוסר בראש צורים הלוט מעל שלט ההנצחה לקיבוץ עין צורים ,ששכן
באותה הנקודה כשנה וחצי ,עד נפילתו ב -ה' באייר תש"ח .רבים מאד מאנשי עין צורים
שבשפלה עלו אל הרי יהודה להשתתף בפעילות המגוונת והמעניינת לרגל סיום העבודות
להקמת גן ההנצחה והאנדרטה .בשלב ראשון הוזמנו כולם לסיורים קצרים בסביבת ראש
צורים ,ולשמיעת עדויות של 'זקני הכפר' על ימיו של קיבוץ עין צורים בגוש עציון ,על
המלחמה ועל הימים שעשו החברים בשבי .לסיום ,לאחר ארוחת ערב קלה ,התקיימה ברוב
עם תכנית משותפת לילדי וחברי שני הקיבוצים :ראש צורים המארח הצעיר והמתפתח,
ועין צורים המתארחת בגעגוע ,בגאווה ובשמחה .במרכז התכנית התקיים טכס חנוכת
האנדרטה והסרת הלוט מעל אבן הזיכרון ,בהשתתפות מאות חברות וחברים ,ילדות
וילדים ,שנתנו תחושת המשכיות חזקה של "עם ישראל חי" .לפני שיהודה נוימן גזר את
הסרט בירכו את המתכנסים ואת העושים במלאכה :דוידי פרל ,ראש המועצה האזורית;
נחמיה רפל ,מזכ"ל הקבה"ד; גאל גרינוולד ,סגן יו"ר קק"ל ,וגרשון שפט ,נציג חברי עין
צורים ,שאמר בין השאר" :תודה מיוחדת לחברי ראש צורים שנענו לפנייתנו להנצחת עין-
צורים ,והשקיעו מאונם והונם לביצוע כל כך יפה של המשימה .עץ האורן הזה שנשתל ע"י
ילדי עין צורים בכ"ח תשרי תשל"ב ,במלאות  52שנים לעין צורים ו 2 -שנים לראש צורים,
ישמש עדות לקשר הבלתי נפרד בין ראש צורים לעין צורים ... .ניצבים אנו ּופנינּו לירושלים,
אותה ירושלים שעבורה נלחמנו .קורבנות המלחמה הרבים ,חברי כפר עציון וכוחות ההגנה
והפלמ"ח שבאו לעזרת הגוש ,היו למענך ירושלים .חסימת כוחות האויב ומניעת הגעתם
לירושלים תרמו תרומה מכרעת ,כעדותו של דוד בן גוריון ,ואני מצטט' :מפעל הקרבתכם
הציל את ירושלים' .היו אפשרויות אחרות להנצחת עין צורים כאן ,אולם אנחנו בחרנו
דווקא במקום זה ,כי מכאן יש שדה ראיה ישיר לירושלים .אנחנו מבקשים מחברי ראש
צורים ,שישאירו חלון פתוח זה לירושלים גם בעתיד".
אמנות במיטבה
בתיאטרון ירושלים ,במבואה לאולם הקונצרטים ,מוצגת בימים אלה תערוכת ציורים פרי
ידיה של אפרת עפרוני ,חברת קבוצת יבנה ,אשר הציור מהווה את תחביבה המרכזי מאז
שנות נעוריה בקיבוץ .על התערוכה ,שכותרתה" :חפצים" ,כותבת אפרת" :שנים רבות
ציירתי בצבעי שמן בלבד .משנחשפתי לעבודה בצבעי מים – התרשמתי עמוקות ,והתאהבתי
ברעננות ובחופש שבמפגש של צבעי המים עם נייר הציור ,מפגש היוצר מימד של אור
וחיוניות אשר שבה את ליבי  ...תערוכה זו מהווה סיכום של עבודה רצופה של השנים
האחרונות" .מומלץ לכל העוברים ונופשים בירושלים לראות את היופי!

עץ האורן ישמש עדות
לקשר הבלתי נפרד בין
ראש צורים לעין צורים

סמינר מדריכים
בבית ספר שדה כפר עציון (תודה גדולה על האירוח הנדיב והחם!) התקיימו השבוע ימי
ההכשרה לכלל צוותי החינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ הדתי .בשעת השיא ,נכחו בכנס כ 09 -
נשות ואנשי חינוך (לצערנו ,בחלק מהמפגשים המספר היה קטן יותר .)...היה זה כנס גדוש
ועשיר בכלים פדגוגיים .השנה בחרנו נושא לכנס" :חביב אדם שנברא בצלם" ,כפי שאמר נשיא
המדינה רובי ריבלין בפתיחת מושב החורף של הכנסת" :גם ודווקא בימים קשים אלו ,עלינו
לזכור כי אדם באשר הוא אדם נברא בצלם א-לוקים ,ועלינו לא לוותר ולהמשיך להאמין,
לאהוב ,לכבד ולנסות לקיים שיח ודיאלוג עם המוכנים לכך" .פתחנו בהפעלה מיוחדת ,מלאת
הומור; נפגשנו לשיח מרתק עם מייצגי מגזרים שונים בתוך עם ישראל (רוסי ,חרדי ומזרחי .כן,
זה נשמע התחלה של בדיחה אבל היה מרתק ומאתגר); ביקרנו ב"שורשים" – מרכז ישראלי-
פלשתיני בגוש עציון ,ואותגרנו על י די אנשי גוש עציון מלאי חזון ואמונה באפשרות לכונן דו-
קיום על אף הקשיים והכאבים .בנוסף ,קיימנו לימוד מעמיק של המושג "צלם א-לוקים",
וקיבלנו שיעור חשוב במושג "חביב אדם שנברא בצלם א-לוקים" מאת הרב יעקב מדן .מכאן
שלוחה תודה גדולה לכל המרצים והמנחים ולכל המשתתפים .תודה לתפארת לרנר מ'מדרשת

כנס גדוש ועשיר בכלים
פדגוגים בנושא 'חביב
אדם שנברא בצלם '
בצלם ' למידותיהם
מתגי יסות

תורה ועבודה' על כל התיאומים והדאגה לפרטים הקטנים בדיוק ,בנועם ובמסירות ,ותודה
מיוחדת לזיו כרמל אשר נרתם להפקת הכנס באהבה ובאכפתיות רבה.
מס מעסיקים
מאבק החקלאים רשם הישג ראשון לאחר שבשבוע שעבר הודיעו שרי האוצר והחקלאות על
ביטול מס המעסיקים לעובדים זרים בענפי החקלאות בכל רחבי הארץ .כמן כן הוחלט על
הגדלת הניכויים שיותרו למעסיקי עובדים לכ ,₪ 239 -המהווים תוספת של כ 399 -ש"ח מעבר
לניכויים המוכרים היום .מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
(עין יהב) ,אמר" :אני שמח ומודה לשרי האוצר והחקלאות שהבינו את החשיבות של ביטול
הגזירה שהייתה מושתת על החקלאים .אנו נמשיך לנהל מו"מ עם משרדי האוצר והחקלאות
עד שנשיב לחקלאים את פרנסתם בכבוד" .מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום וילן
(נגבה) ,אמר" :צעד קטן לאוצר צעד גדול לחקלאות .אנחנו מעריכים ומוקירים את הצעד
שנעשה לאחר שש שנות מאבק ,ומקווים שהמשא ומתן המתנהל בימים אלה על עתידה של
החקלאות בישראל יישא פירות לטובת הצרכן הישראלי ועתידה של החקלאות בישראל".
נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,הוסיף" :הצעד הראשון שנעשה השבוע הוא חשוב מאד ,בעיקר
לאנשי המושבים ,אך הפגיעה המתמשכת בחקלאות ובחקלאים לא תתרפא ע"י צעד פיננסי
בודד .כל עוד חקלאים אינם מעודדים את ילדיהם להמשיך לגור במושב או בקיבוץ ,כל עוד דור
ההמשך אינו מעוניין להחזיק את המשק החקלאי ולהתפרנס ממנו ,מוטלת עלינו החובה לפעול
בנחישות למען ההווה והעתיד .דרוש שינוי בהתייחסות הממשלה אל ההתיישבות העובדת
בכלל ואל החקלאות בפרט ,וזו המטרה הראשית של מאבקנו".

הפגיעה המתמשכת
בחקלאות לא תתרפא
ע " י צעד פיננ סי בודד

שבת בערד
כפי שהודענו בשבוע שעבר ,השבת הראשונה במסגרת "שבתות עיון ונופש" של הקיבוץ הדתי
תתקיים בעז"ה באכסניית ערד ,בשבת פרשת ויצא ( 59-52בנובמבר  .)5922התכנית תוקדש
להתבוננות בהתיישבות בִּ ְספר המדבר ,מימי האיסיים ועד לימינו :ביום שישי בבוקר יתכנסו
הנרשמים ביישוב סנסנה ,ומשם נצא לטיול ביער יתיר ,ביקב סוסיא ,ובאתרים לאורך הדרך
מדרום הר חברון אל העיר ערד .אורחינו יהיו פרופ' כנה (נחליאל) ורמן ,חוקרת עדת קומראן
והמגילות הגנוזות; רחל קרן ,מראשי מדרשת עין הנצי"ב; יוחנן בן-יעקב מכפר עציון ,ובמהלך
השבת ניפגש עם נציגים מתושבי ערד .ההרשמה במזכירות הקבה"ד ,אצל עדנה.93-6975796 :

בדרך לערד נסייר
בדרום הר חברון :
סנסנה  ,יקב סוסיא ועוד ..

חוסן בגיל הרך
מנהלות הגיל הרך התכנסו השבוע ,במועדון לחבר של בארות יצחק ,ועסקו בנושא "החוסן
במערכות הגיל הרך והקהילה" .מדווחת נירית אפרתי (קבוצת יבנה ,רכזת הגיל הרך
בקבה"ד) :נושא זה היה אמור להידון בימים של שיגרה ,אבל אין כמו ימים אלה ,כשכולנו
מלאי חששות ודאגות מהאירועים התכופים ,כדי להמחיש את הצורך בהתארגנות מוקדמת
ברמת החוסן .פתחנו בשמיעת סיפורו האישי של אלי ברמן ,חבר בארות יצחק ,ששיתף
אותנו בהתמודדות היומיומית שלו ובאתגרים הניצבים לפניו כל הזמן .אלי הדגיש כמה
חשוב להנחיל לילד כבר בגיל הרך השקפת חיים המאפשרת לו להתמודד עם מצבי חוסן.
נוכחנו כי החשיבות של טיפוח תחושת המסוגלות והאיתגור הינם בידינו – ההורים ,האחים
הקהילה ,אנחנו יוצרים את התנאים להצלחה ,וחשוב לטפח אותם יחדיו בכדי להגיע
למיצוי .עיקר המפגש הוקדש לסדנא בהנחייתו של אלעד בן דוד (כפר עזה) ,עובד סוציאלי
ונציג חוסן .בסדנא ניתנו דגשים על החוויה של הקושי והלמידה – איך ניתן לצאת
מקושי/משבר ע"י זיהוי ,מיפוי ,אמפתיה והובלה נכונה .בסיומה של הסדנא קיבלו
המנהלות חוברת נהלים לזמני חירום ,שהופקה ע"י נירית ומרכז חוסן.

טיפוח תחושת המסוגלות
לעמוד באתגר ים היא בידינו ,
הורים  ,אחים וקהילה

הקונגרס הציוני
בשבוע הבעל"ט יתקיים בירושלים הקונגרס הציוני ה -ל"ז ,ובמקביל מכנסת תנועת
המזרחי העולמי את נציגיה מכל העולם לוועידה .שני המוסדות רחוקים מעיסוקינו
היומיומיים ,אך יש להם חשיבות לא קטנה על תנועתנו ,הן מבחינה תקציבית והן מבחינה
התיישבותית .כידוע ,הקונגרס הציוני הינו הגוף העליון של ההסתדרות הציונית העולמית,
והוא מתכנס אחת לחמש שנים ,כשבמרכז ההחלטות עומדת בחירת בעלי תפקידים
מרכזיים עם השפעה ציבורית ומעשית :יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית (כזכור,
הראשון היה הרצל ,באזל –  ,2907וכיום מכהן בתפקיד זה חברנו אברהם דובדב דובדבני);
יו"ר הקרן הקיימת לישראל (כיום ,אפי שטנצלר); יו"ר קרן היסוד – המגבית המאוחדת
לישראל (כיום ,מודי זנדברג) .בקונגרס הציוני נוטלים חלק כ 299 -צירים ,בהתאם לחלוקה
הבאה :ישראל ( 39%בתוכם גם נחמיה רפל ,נציג הקבה"ד) ,ארצות הברית  ,50%ויתר
ארצות התפוצה  .33%לתנועת המזרחי העולמי אנו מחוברים בעיקר דרך מאות בוגרי בני
עקיבא שעלו ארצה במהלך השנים ועדיין עולים ,מכל תפוצות ישראל ,וכיום הם חברים
בקיבוץ הדתי ,וכן דרך עשרות השליחים שיצאו ויוצאים לחנך את הנוער בגולה לעלייה
וליהדות .בפועל מכהן נחמיה כחבר בוועדות הכספים של תנועת המזרחי העולמי ושל
התנועה העולמית של בני עקיבא.

כינוס בעל חשיבות לא
קטנה על תנועתנו ,
תקציבית והתיישבותית

מחלקת ביטחון

אמיתי פורת

עבודת מחלקת הביטחון של מזכירות התנועה מחולקת כיום בין שני פעילים :אבישי טבת
(גן שמואל)) שמרכז את הטיפול בנפגעי צה"ל ומשפחותיהם ,ומסייע רבות בכל תחום

פניות
שוטפות
והכוונת
הפונים
למוקדים
המקצועים

הפרט ,החל משלב המועמדות לגיוס ולאורך כל השירות הצבאי ( .)929-2777767אמיתי
פורת (כפר עציון ,מרכז אגף חברה) ,שמקבל את הפניות השוטפות של ציבור החברים
וילדיהם ,ומכוון את הפונים אל המוקדים המקצועיים בהם ניתן הסיוע המתאים (929-
 .)7256077אל שניהם ניתן לפנות טלפונית בהתאם לצורך.

שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

אבישי טבת
טיפול
בנפגעי
צה "ל
ומשפחתם
ותחום
הפרט

