ב"ה ,כ"ו בניסן תשע"ו

שלום לכולם!
יום עיון וערב הוקרה לנחמיה
בא' חול המועד פסח התכנסנו יחד – חברות וחברים ,על מנת לעסוק בלימוד משותף ולקיים הלכה למעשה,
את "והגדת לבנך" .את יום העיון אליו הגיעו רבים מצפון עד דרום ,פתחה הרבנית יפית קליימר ,ראש
שלוחה במכינת צה"לי שהאירה באופן מיוחד ומרתק את חשיבותו של הדיבור כחלק מתהליך הגאולה של
עם ישראל .הרב ד"ר יצחק בן דוד ראש מדרשת עין הנצי"ב ריתק את הקהל כשקישר בין המצה ליסודות
עולמנו הדתי והקיבוצי ואף חיבר את דבריו לפועלה הספציפי של תנועת הקבה"ד בכלל ושל נחמיה רפל –
בפרט .את סבב השיעורים חתמו בניגון ושיח חברי "פרשת דרכים" – נתנאל פרבשטיין (מעלה גלבוע) ,יוחאי
בשן (מירב) ואברהם זלבסקי (שדה אליהו) ונגעו דרכם בסיפורי אליהו .לאחר ארוחה מפנקת פתחה שיחתו
של הרב בני לאו ,את חלקו השני של היום שהוקדש לדברי ברכה והוקרה לנחמיה ולפועלו בשמונה וחצי
השנים האחרונות .בין באי האירוע והמברכים הרבים זכינו לנוכחותם של חברי כנסת ראשי ואנשי תנועות
התיישבות ,ואנשי ציבור ,שטרחו ובאו והביעו בכך את הערכתם וידידותם האמיצה עם נחמיה .הציבור הרב
שהתכנס צפה בסרטון קצר שהוכן במיוחד לאירוע ושחשף טפח קטן מפועלה של התנועה בשנים האחרונות
ושמע דברי פרידה מרגשים ויפים מנחמיה .את האירוע חתם ההרכב הנהדר של ה'שלושרות' – בשירים מכל
הזמנים להנאתם של המשתתפים .אנו מודים לקבוצת יבנה על האירוח הנהדר בצל קורתה ובמיוחד לעידו
עפרוני ונירית אפרתי שניצחו על האירוע בחן ובשכל ,וכמובן לכל התורנים והמתנדבים שסייעו להצלחתו
של היום .אנו מאחלים לנחמיה הצלחה בדרכו החדשה.
כנס רכזי גרעיני צבר וחיילים בודדים בקיבוצי התנועה
ביום שני  ,16.5יתקיים אי"ה בבארות יצחק מפגש לאחראים על חיילים בודדים/רכז צבר בתנועת הקיבוץ
הדתי .מטרות המפגש :היכרות בין הפעילים בתחום גרעיני צבר והחיילים הבודדים בתנועת הקיבוץ ,הדתי
החלפת מידע ,חוויות ,המלצות ,וכו' בין המשתתפים מסירת מידע חיוני בנושא קיום דיון בנושאים
הייחודים לנו בקיבוץ הדתי .המפגש מאורגן על ידי פרד אדן רכז הגרעין בבארות יצחק ומחלקת הבטחון של
קיבוץ הדתי .מוזמנים כל הפעילים בנושאים אלה וגם אלה המתעניינים.
שימרו את התאריך ()Save the date
יום עיון ליזמויות חינוכיות ביום חמישי כ"ה באייר  ,2.6נתכנס יחד צוותי החינוך בקיבוצי התנועה  -מלידה
עד י"ב ,למרכז "עיר של יזמות חינוכית" בבת-ים .במפגש נלמד ונתרגל יזמות עם דר' אבשלום אדרת ונפגוש
יזמים צעירים שהקימו פרוייקטים ויזמו מהלכים חברתיים משמעותיים .מוזמנים צוותי החינוך בקיבוצים
וכל מי שרוצה ללמוד ולשמוע על יוזמה ויזמות בחינוך .פרסום מפורט ליום זה ישלח בהמשך.

 30למדרשת עין הנצי"ב
"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" – כך ברך הרב יצחק בן דוד ראש מדרשת עין הנצי"ב ,בטקס ציון 30
שנה להקמת מדרשת הקיבוץ הדתי בעין הנצי"ב ,המדרשה הראשונה לנשים ישראליות בארץ .הטקס חתם
יום ארוך של פעילויות בו השתתפות מאות רבות של ידידי המדרשה ,חברים מהסביבה הקרובה והרחוקה
וחשובות מכולן – בוגרות המדרשה ובני משפחותיהן .היום נפתח בסיורים ברחבי עמק המעיינות שחיברו
את כולם להוויה היפה של "חן המקום על ...יושבות בית המדרש שבו" .התקיים מפגש של מורי המדרשה
לדורותיהם ,מפגשי לימוד של בוגרות המדרשה ,במעגלי מחזורים ,מפגשים מרגשים כולם ,ובעיקר של
בוגרות המחזור הראשון – מקימות המדרשה! בדיון בין-דורי – "דור לדור יביע אומר" ,עסקנו בחיבור
המעשה הגדול של הקמת המדרשה וקיומה ,לאתגרים העומדים בפנינו :שאלות חינוך ,זהות יהודית ועשייה
חברתית .קדמו לכך ברכות מפי אמיתי פורת (מזכ"ל ,איש של בוגרת ואח של  4בוגרות המדרשה) ומפי הרב
ביגמן – מורה הגמרא הראשון במדרשה .בדיון השתתפו מלמדים לשעבר :שלומית טור-פז רביצקי ,הרב
יובל שרלו והרב שי פירון ,ובוגרות המדרשה :נגה גיל ,הדס פורת-רואש ואפרת דגני-טופורוב .לקראת ערב,
מול שמי השקיעה ,התקיים טקס הנחת אבן הפינה לבנין בית המדרש של מדרשת עין הנצי"ב" .השמיעיני
את קולך" בקשנו ,וזכינו בשירה מופלאה של תלמידות המדרשה ,בדברי ברכה מרגשים של נשיא מדינת
ישראל ,בברכות מפי שר הביטחון ותא"ל רחלי ויזל טבת .בלב כולם גאתה המשאלה שבקרוב נזכה לחנוך
את בית המדרש .לקינוח – קהל גדול השתתף בהופעת שירה משותפת של קובי אפללו וישי ריבו .תודות
גדולות לכל השותפים בהצלחת האירוע ובעיקר לאורית נצר ואילה בן שלום שניצחו על הכל ביד רמה.
פורום מזכירים
פורום המזכירים נפגש השבוע במגדל עוז ,ביקרנו בגבעת עוז וגאו"ן (ע"ש 'שלושת הנערים') ,שמענו מנדיה
מטר על הקמת המקום ופעולתו הנוכחית ,והשקפנו על אזור צומת גוש עציון .זוהר המזכיר סקר עבורנו את
ה'מצב'  -מכלול ההיבטים הביטחוניים ,כלכליים ,והאחרים ,ואת חיי היום יום .במפגש העמיתים דנו
בניהול החברתי בקיבוץ (עם זוהר ומריו טויב שנכנס לניהול החברתי לצידו) ,ובחלוקה אפשרית של תפקיד
המזכיר הקלאסי בצורות שונות (מזכיר  /מנהל קהילה /רכז קהילה ועוד )...סיכמנו שיש צורך בחלוקה של
הנטל וחשיבות לבהירות חלוקת האחריות .דנו בתהליך גיבוש הסכמות ואסטרטגיה לקיבוץ ,בחשיבות
הבהרת המוטיבציות והגדרת המטרות ,ובמחויבות הנדרשת לתוצאות כאשר נכנסים לתהליך חברתי.
לחפש בן אדם -האחיות טסלר
ירה פַ נ ִָּסי הַ ָקטָ ן ,לְ חַ פֵ ׂש ,לְ חַ פֵ ׂש בֶׁ ן-
"בִּ ְמדּורוֹת ִּמלְ חָ מָ ה ,בִּ ְדל ֵָק ִּה ,בִּ ְש ֵרפָ ה ,בֵ ין י ִַּמים ס ֹוע ֲִּרים ֶׁשל הַ ָדםִּ ,הנְ נִּ י מַ בְ עִּ ָ
ָאדם" (חנה סנש) .חנה ( )90ושרה ( )87טסלר ,חברות יבנה שלא נפרדו מאז אותם ימי המלחמה ,מספרות
ָ
את סיפורן הייחודי בסרט "האחיות טסלר – סיפור חיים" .חנה מספרת שעם הגיעם לא"י אחרי תלאות
וייסורים קשים ביותר ,רצתה דווקא להגיע למשואות יצחק ,אך הדבר לא התאפשר ,ו"לכן אמרנו "לעת
עתה נלך ליבנה ותמיד אפשר ללכת ...היום ברוך השם אני כאן (ביבנה) מוקפת נינים וילדים ואני מאושרת".
בפתח הסרט אומרת שרה אחותה" :עברתי משהו מאד קשה בחיים שלי ונשארתי בן אדם ועל זה אני מודה
ֹלהיםֵ ,תן ִּסימָ ן עַ ל ִּמ ְצח ֹו ,כִּ י בָ אֵ ש ,בַ ְדל ֵָקה ּובַ ָדם ,כֵן אַ כִּ יר אֶׁ ת הַ זִּ יק הַ טָ הוֹר,
לבורא עולם"ֵ .תן ִּסימָ ן ,אֱ ִּ
ָאדם .הסיפור של האחיות טסלר -הוא הסימן ! חשוב לראות.
הַ נִּ ְצ ִּחי ,אֶׁ ת אֲ ֶׁשר ִּחפַ ְׂש ִּתיו :בֶׁ ןָ -

שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

