בס"ד

שלום לכולם,

כבוד באיגוד הארכיונאים

ביום עיון של"האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע" הוענקה תעודת הוקרה לרחל
הישראלי )קבוצת יבנה( ,ובה נכתב :רחל הישראלי הקימה את ארכיון הקיבוץ הדתי,
והביאה אותו מרמה של חומר מפוזר לרמה של ארכיון מסודר ,מקצועי ,יוזם ראיונות
ותחקירים ,ומקפיד על שימור פיזי של המסמכים .בזכות המקצועיות זכה הארכיון
בניהולה למעמד של ארכיון ציבורי .רחל השכילה להכין מבעוד מועד עתודה
מקצועית ,ונתנה את מלוא תמיכתה לממשיכתה .ברכת יישר כוח גדולה לרחל מכל
יבה ְדּ ֵשׁנִ ים
הנהנים והמשתמשים בארכיון הקבה"ד ונאחל שיקויים בה" :עוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָ
וְ ַר ֲענַנִּ ים יִ ְהיוּ".

הוקרה לרחל

ואכלת ושבעת

הרב אלישיב קנוהל ,בן וחבר ומרא דאתרא בקיבוץ כפר עציון ,הוציא לאור ביחד עם
הרב שמואל אריאל את ספרו השני'' :ואכלת ושבעת – מדריך מפורט ועדכני בהלכות
כשרות המזון'' .הספר נפתח במבוא חשוב ומעניין הדן בשאלה "מהו דין ,מהי חומרא,
ומתי יש לאחוז בזה או בזו" .בין הממליצים על הספר נמצא הרב יעקב אריאל ,רבה של
רמת-גן ,ואלו דבריו" :נוסיף גם אנו ברכה' :הטוב' – על עצם הספר המעולה על כל שלל
נושאיו ותכניו' .המיטיב' – על הסגנון הרהוט ,הקריא ,העכשווי והשווה לכל נפש  ...מן
הראוי שספר זה יימצא בכל בית בישראל" .ברכתנו שלוחה לרב אלישיב :יישר חילך
לאורייתא ,ויפוצו מעיינותיך! אגב ,המחיר הקטלוגי של הספר  80 -ש''ח ,ובישובינו 50 -
ש''ח ,וניתן להזמין אותו דרך מזכירות הקבה"ד.

הטוב והמיטיב

שפעת העופות בראש צורים

באחד מלולי תרנגולי-ההודו שבקיבוץ ראש צורים התגלתה ביום שלישי האחרון מחלת
"שפעת העופות" .ב 3 -מארבעת חוות הגידול של העופות לא נצפו סימני מחלה ,אך
השירותים הווטרינריים החליטו – בהתאם לנוהל – להשמיד את כל העופות ב4 -
החוות 13 .אלף עופות הושמדו בו ביום והיתר למחרת .העופות הושמדו ברעל שהוחדר
למי השתייה שלהם ,והם נקברו בבורות סטריליים שנחפרו במיוחד למטרה זו .השירות
הווטרינרי של משרד החקלאות בודק עתה אם מדובר בשפעת מהזן שעלול לסכן גם בני
אדם .משרד החקלאות הודיע כי בעלי הלולים יפוצו על השמדת העופות כפי שפוצו
בהתפרצויות הקודמות של המגפה ,ואנחנו נפעל ביחד עם חברי קיבוץ ראש צורים
למימוש ההבטחות בהקדם האפשרי.

שפעת העופות

מעגלי תקשורת

ביום שלישי נפגשו בקבוצת יבנה קרוב למאה איש ליום עיון שעסק כולו בתקשורת.
הדרמה שהקדימה את היום – מחלת שפעת העופות שטרפדה את הגעתו של הרב
מרדכי ורדי )ראש צורים( ,והפקק הגדול במחלף קסם עקב הגשם הסוער שעיכב את
הבאים ובהם את הרב יהודה גלעד )לביא( – היו הרקע ליום אך לא פגמו בסופו של דבר
ב'זרימתו' .שרה ב"ק )כפר עציון( והרב יהודה גלעד נגעו בין השאר ברתיעה של הציבור
שלנו מהתקשורת ,והצביעו על חלון הזדמנויות בחברה הישראלית המוכנה כיום לשמוע
את הקולות של 'היהדות המתונה' – וקראו ליזום ולהוביל מהלכים תקשורתיים על
מנת לשים בחזית את מה שאנו מאמינים בו ,ולהשפיע .כמו כן נבחנו היתרונות
והחסרונות ב'הוצאת הכביסה המלוכלכת' – על גבי העלונים או דרך סרטי קולנוע,
והועלתה שאלת ה'צנזורה' הפנימית .הרב אילעאי עופרן )קבוצת יבנה( ,שהוזנק בשעת
ערב מאוחרת להחליף את הרב ורדי )ועל כך – תודה ענקית!( ,בחן את מושג
האובייקטיביות דרך הסרט – 'שטח הפקר'  .בסדנה של אפרת רפל-פראווי )סעד(
השתתפו בין השאר עורכי העלונים ,ומיד בסיומה הם ביקשו וקיבלו הבטחה להמשך
עבודה משותפת .תודה לכל המשתתפים ובעיקר לאכסניה הנהדרת בקבוצת יבנה,
בניצוחה של שרה בלנקשטיין ,שנענתה לכל בקשה מעל ומעבר לכל הציפיות!

למרות הדרמה

מחלקת הביטחון בשטח

עדי שגיא ואבישי טבת יחד עם אנשי מחלקת הביטחון של התק"צ ,ערכו לאחרונה
ביקורים בבסיסים בדרום ,והם מדווחים מהשטח" :בשיזפון ,המשמש כבסיס העיקרי
לאימון והדרכת חיילי השריון ,נפגשנו עם מח"ט הבסיס אל"מ גיא בר-לב ,שמענו
סקירה רחבה על היקף כוח האדם בבסיס ,על האיכויות של השריונאים הצעירים ,ועל
המסלול המאתגר העומד בפניהם .לאחר מכן הדרמנו לצוקי עובדה ,הבסיס המרכזי של
חיל ההנדסה ,ושם נפגשנו עם מפקד הבסיס אל"מ איתן דהן וממנו שמענו על
המסלולים המיוחדים של החייל ,על פרקי הזמן של הטירונות ,האימון המתקדם
ותפיסת קו ,ועל קורסים רבים למגוון יחידות המתקיימים במקום .מפקד הבסיס ציין
לשבח את רמת ההדרכה הגבוהה של הבנות המגיעות לאחר שנת י"ג .לצערנו לא פגשנו
הרבה חיילים מקיבוצינו ,מכיוון שרובם מתאמנים בשטח ,אך בהחלט נתרמנו
מהיכרות עם המפקדים ,אליהם אנו מגיעים בשעת הצורך".

מדווחים מהשטח

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

