ב"ה י"ב בטבת תשע"ו

שלום לכולם,
הכנסת ספר תורה
השבוע ,רגע לפני תענית עשרה בטבת ,התקיים בקבוצת יבנה טקס מרגש של הכנסת ספר תורה .את
הספר תרמו האחיות טסלר לבית פיש ,חנה ושרה ,שרידות יחידות למשפחתן ,והקדישו אותו לבני
משפחתן שנספו בשואה .מהדברים שנאמרו ונכתבו בכנס ולאחריו ,אפשר להבין שההתרגשות
הייתה עצומה .רעות גיאת ,הנכדה הבכורה ,אמרה בטקס" :רק  67שנים חלפו מאז שפרחו
האותיות באוויר בשרפת ספרי התורה בליל הבדולח ,ועד לכתיבתן מחדש בספר הזה" .הרב אילעאי
כתב למחרת" :כשהן צעדו עם הספר תחת החופה לבית הכנסת ,מוקפות במעגלים אדירים של
שירה וריקודים ,לא יכולתי להפסיק לחשוב על הפער שבין הצעדות שצעדו שתיהן על האדמה
הארורה ההיא ,לצעדה שהן צועדות על האדמה המקודשת הזו ,ונכנסנו לבית הכנסת ,ושרנו "קומה

הבן קרא בקול חנוק
ו לא היה אחד שלא
התכווץ מהצמרמורת

ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך" ,ופתאום קיבלו המילים הללו משמעות אחרת לחלוטין.
הנחנו את הספר על הבימה ,ואחד הבנים ,טייס חיל האוויר ,תת אלוף בצה"ל ,קרא מתוכו בקול
חנוק" :זכור את אשר עשה לך עמלק" ,ולא היה בנו אחד שלא התכווץ מהצמרמורת" .אבי רט כתב
את הדברים הבאים" :יש רגעי הוד וחסד בחיים ,בהם כל החיים ומשמעותם והיקום כולו נראים
ונצבעים באור אחר .אור נגוהות יהודי של נצח ישראל שאין דומה לו בתולדות האנושות .אתמול,
בקיבוץ יבנה ,היה רגע שכזה .היה צריך להיות שם על הדשא בקיבוץ ,כדי להבין במובן הכי פשוט
והכי טהור של המילה מה זה נצח ישראל ,ומה הפירוש הכי פשוט והכי טהור של שלושת המילים
'עם ישראל חי'" .אשרינו שזכינו!!
ביקור המזכירות הפעילה במגדל עוז
הביקור במגדל עוז נפתח בביקור בכנסיה! זוהר גיאת ,מזכיר הקיבוץ ,זירז את חברי המזכ"פ לרדת
לאתר החפירות הסמוך לבית הכנסת וחדר האוכל ,ורגע לפני שהחופרים סיימו את מלאכת יומם
זכינו להסבר מעניין מאד מאת הארכיאולוג הממונה על החפירה .בין השאר ראינו שעל הכותל
המזרחי חקוק צלב ,וממנו נלקח זיהוי האתר ככנסייה ,אך הדרך עוד רחוקה עד למיצוי המסקנות
על תפקידו ומהותו של המבנה שנבנה לפני כ 0,711 -שנה והיום הוא בלב הקיבוץ הדתי.
מההיסטוריה עברנו אל ההווה והעתיד :צעדנו בין השכונות השונות; ליד בתי הילדים והמעונות
למדנו על הדילמות בחינוך הגיל הרך; עמדנו על אתגר הבנייה בפניו ניצב הקיבוץ; שמענו על
המשימות החברתיות שחברי הקיבוץ נטלו על עצמם ,וסיימנו את הסיור בביקור קצר ומעניין
במפעל "מעוז" ובתפילת מנחה עם עובדיו .במועדון ישבנו שעה ארוכה עם חברי המזכירות ,ולאחר
סקירה על המצב הדמוגרפי ,פריסת התמונה הכלכלית ,והצבת הנושאים המרכזיים שעל סדר היום
של הקיבוץ ,העמקנו בדיון על הנתונים ועל האתגרים העולים מהם .חברי המזכירות הפעילה של
הקיבוץ הדתי ,שנהנו מאד מקבלת הפנים החמה ומהאווירה הטובה והחברית ,הודו לחברי מגד"ע
על הפתיחות והשיתוף ,והבטיחו לסייע כמיטב יכולתם במגוון רחב של נושאים.

לאחר הצבת נושאים
שעל סדר היום
העמקנו באתגרים

מרכזי משק וגזברים
ביום שני התקיים הכנס הרבעוני של מרכזי המשק והגזברים 01 .חברים (ביניהם חברה אחת)
נציגי  06מקיבוצי ויישובי התנועה ,התכנסו באולם צוותא בקיבוץ בארות יצחק כדי לשמוע
ולהתעדכן בסוגיות שונות שעל שולחן אגף המשק .פתח את הכנס חברנו בני יעקבי (שדה אליהו),
המנהל את המחלקה לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ,שנתן לנו בצורה בהירה,
תמציתית ,מעניינת ומובנת לכל ,סקירה מקיפה על פעילות המחלקה ,תוך שילוב דוגמאות
מהשטח מה רצוי וחשוב לעשות בשטחים החקלאיים כדי למנוע פעילות סחף ואיבוד קרקע.
העיקרון המנחה :מה שלא פותרים במעדר כשהוא קטן ,בסופו של דבר נצטרך לפתור אותו
בשופלים ובאמצעים הנדסיים כבדים ויקרים .כמו כן חשף אותנו בני לתועלות שניתן להפיק
משת"פ עם משרד החקלאות ,כולל ייעוץ ומענקים .בהמשך ,מארק פרל ,החזאי הראשי של
משרד החקלאות ומנהל המחלקה למטרולוגיה ,נתן לנו טעימה קטנה מסוגיית חיזוי מזג האוויר,
מודלים ותחזיות העומדים לרשות החקלאים בבואם לתכנן גידולים ונטיעות שיותאמו לאזור,
לקרקע ,למשקעים וכו' .בהמשך ובמעבר חד ,שמענו מפי יוסי פריימן ,מנכ"ל חברת פריקו,
תחזיות כלכליות בתחום שערי המטבע וכדאיות ההשקעות ,וניסינו להבין בעזרתו כיוונים שונים

מה לעשות בשטחים
החקלאים כדי למנוע
סחף ואיבוד קרקע

בהתפתחות הכלכלה הישראלית .הרצאה מרתקת ל"מטיבי לכת" בכלכלה ,בגידור וניהול
סיכונים בתחומי שערי חליפין ומטבעות שונים .גם כאן כידוע לא הכל מדע ,יש הרבה
פסיכולוגיה ,עתידנות ו ....פוליטיקה .שרגא וילק (משואות יצחק ,רכז אגף המשק) ,חשף בפני
הציבור לקריאה ראשונה ולקבלת תגובות את ההצעה של המזכ"פ להקים במזכירות התנועה
"חברה כלכלית" ,לצד אגף המשק ,בדומה לקיים במועצות האזוריות .המפגש הסתיים בחלוקת
עיקרי התוכנית של האגף לשנת העבודה החדשה ,ובעדכונים בתחום מימון הבניה בקיבוצים מפי
ידידיה צור (עין הנצי"ב ,מנהל התחום הפיננסי בתנועה) .הכינוס הבא של מרכזי משק וגזברים,
בתגבור כל העוסקים בביטוח ובביטחון הסוציאלי בקיבוצים ,יהיה בעז"ה ב ,00/0/07 -יעסוק
בהצעה לרכישת פוליסה לכיסוי מצבים של אובדן כושר עבודה ,עדכונים מתחום הפנסיה ,ואם
יישאר זמן נקדיש התייחסות למיצוי זכויות מביטוח לאומי ומשרד הביטחון.
חֶ ְברָ ה ְשלֵ מָ ה
בסוף השבוע שעבר התקיים סמינר החורף לחניכי י"ב ,ובמילים אלה מדווחת עליו לימור ספראי
(מעלה גלבוע ,רכזת מחלקת נוער וצעירים)" :סמינר י" ב הוא תמיד מאד מיוחד .מקבץ איכותי
של נערים ונערות עימם צעדנו דרך ארוכה בפעילות התנועה ,מכיתה ז' ועד עתה ,וכעת סמינר
אחרון  ...עוד נפגוש אותם בהדרכת מחנה בתוך הזרם ונגדו ,במועצת הנוער ובמפגשי הגרעין,
ובכל זאת זהו מפגש אחרון בפורמט של שכבה לפני יציאתם אל החיים הבוגרים .עם  67חבר'ה
מצוינים בילינו חמשוש עמוס וגדוש בשיחות ,פאנל ,סדנאות ,תפילות מרוממות ,סעודות מלאות
שירה ,דברי תורה עשירים ,חוגי בית אינטימיים עם אנשי מעלה גלבוע ,לימוד משותף עם תלמידי
ישיבת מעלה גלבוע ,וגם טיש משמח  ...עסקנו בנושאים של חברה מעורבת (או פשוט רגילה ,כפי
שהגדיר לנו הרב בני הולצמן); יחסים בין המינים; סוגיות של מגדר בעולם בכלל וביהדות
ובהלכה בפרט; אהבה וזוגיות .היה מרתק ,מחדש ,מאתגר ,מעורר .אנו מודים לצוות ישיבת
מעלה גלבוע ולקיבוץ מעלה גלבוע על אירוח חם ,על פתיחת הבית והלב .היה חיבור משמעותי
וחשוב שתרם רבות לכולנו .בהזדמנות זאת נאמר בהצלחה רבה לבני ובנות י"ב שבימים אלו
בוחרים את המשך דרכם הבוגרים .נאחל להם בחירות והחלטות טובות ועשיית חייל באשר
ילכו".

מפגש אחרון של
השכבה לפני יציאתם
לחיים הבוגרים

כמה שעות לאחר שקיבלנו את הדיווח של לימור ,התקבלו אצלה המילים החמות שכתב אחד
מהחניכים שהשתתפו בסמינר" :קצת קשה לחשוב שאין עוד פעילויות לשכבה שלנו  ...אז
רציתי להגיד תודה על מסע מדהים ,שהתחיל אי שם בפתח תקווה ב"מירוץ הקיבוץ הדתי"
לפני כמעט שש שנים ,וכנראה ימשיך תמיד .פגשתי תנועה מיוחדת עם ערכים מיוחדים
ואנשים עוד יותר מיוחדים .אשמח להמשיך ולהיות חלק מהתנועה ומהערכים ,גם אם אני
עכשיו "בוגר" נוער הקיבוץ הדתי .כמו שרשמתי במשוב לסמינר – זוהי הזדמנות שמעטים
זוכים לה ,ועוד יותר מעטים מנצלים אותה .זכיתי להיות מהמיעוט הקטן ,ותודה על
ההזדמנות הזאת .מי ייתן והמעגלים ילכו ויגדלו .אז תודה ,ומובן שנמשיך בפעילויות!".

לנו ,המבוגרים ,אין מה להוסיף אלא רק להודות לכותב הצעיר על דברים נפלאים היוצאים מן
הלב! תודה ,שלום ולהתראות!!
שלום ולהתראות
לסיום ,מילים אחדות מנחמיה לקוראי עמוד"ש :בימים אלה אני מסיים את כהונתי כמזכ"ל
תנועת הקיבוץ הדתי .במהלך שמונה וחצי השנים האחרונות עבדתי בשני מישורים :מתן תשובה
לשאלה "למה?" ,ומתן פתרון לשאלה "איך?" .מחד ,השתדלתי כמיטב יכולתי לתת משמעות
לייחודנו כחברי הקיבוץ הדתי ,ומאידך פעלתי לבניית כלים והשגת משאבים שיאפשרו לנו
להמשיך את אורח החיים המגשים את ערכי "תורה ועבודה" .השתדלתי לרענן את משנתנו
ולחדש את הכלים העומדים לרשותנו .עמוד"ש הוא אחד המונחים החדשים שזכיתי להכניס
ללכסיקון הקבה"ד .תודה לרבש"ע שנתן לנו את הכוח להתמיד בהוצאת  696גיליונות ללא
הפסקה (!); תודה לריבה פריד-רוף (מעלה גלבוע) ,עורכת "עמודים" ,שעיצבה את הגיליונות,
הוסיפה את התמונות ,ותמכה בעצה טובה בכל עת; תודה לחברי המזכירות הפעילה שתרמו
מפרי עטם ודיווחו על עשייתם המרשימה והמבורכת ,ותודה לכם – הקוראים – שהעברתם לנו
משובים חיוביים ,והמרצתם אותנו להמשיך בדיווח השבועי .אני מסיים ברוח טובה ובהוקרת
תודה את כהונתי במזכירות הפעילה ,אך בעז"ה אמשיך בתפקיד ציבורי :מלבד עבודתי כמנהל
ארכיון הקבה"ד ארכז את הוועדה לעליית הנוער הדתי ,ואני תפילה שהקב"ה ישלח ברכה
במעשה ידי.
ברכות ,כ"ח ע"ב:
משנה :ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה .אמרו לו :מה מקום
לתפלה זו? אמר להם :בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי ,וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי:
גמרא :שנו חכמים ,בכניסתו מהו אומר? יהי רצון מלפניך ה' א -להי שלא יארע דבר תקלה על ידי ,ולא אכשל
בדבר הלכה ,וישמחו בי חברי ,ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ,ולא יכשלו חברי בדבר הלכה,
ואשמח בהם .ביציאתו מהו אומר? מודה אני לפניך ה' א -להי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ,ולא שמת חלקי
מיושבי קרנות ,שאני משכים והם משכימים – אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים ,אני עמל
והם עמלים – אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר ,אני רץ והם רצים – אני רץ לחיי העולם
הבא והם רצים לבאר שחת:

שבת שלום,
נחמיה רפל ,וחברי המזכירות הפעילה

