בס"ד

שלום לכולם,

מדליקת משואה
משרד ההסברה והתפוצות הכריז השבוע על שמות  14מדליקי המשואות ביום העצמאות ,וביניהן
אורית דרור ,חברת קיבוץ לביא .אורית ובעלה רענן ,החליטו בצעד אמיץ לאחר פטירתו של בנם
נצר ,לתרום להשתלה את אבריו ,ובכך האריכו ושיפרו את חייהם של אנשים אחדים .המכנה
ערבים זה לזה  -שנת הערבות
המשותף לכל מדליקי המשואות השנה הוא פועלם למימוש הערך " ֵ
ההדדית" ,וגם פועלם הנאצל והצנוע של רענן ואורית ראוי שישמש מופת לרבים .חברי התנועה
כולה מתברכים בכבודכם!
מופת לרבים

כלת הציונות הדתית
בסוף השבוע שעבר התבשרנו על זכייתה של רחל קרן )עין הנצי"ב( ב"פרס הציונות הדתית לשנת
תשע"א" .הפרס ניתן ביוזמת תנועת המפד"ל ,לאור המלצת וועדה מיוחדת המורכבת מדמויות
בולטות בציונות הדתית .רחל זוכה בפרס על פועלה בהקמת המדרשה בעין הנצי"ב ,המציינת בכנס
חגיגי שיתקיים בעז"ה באסרו-חג פסח מלאות  25שנים להקמתה; על חלקה המרכזי בהפיכתה של
המדרשה למעיין ממנו הרוו את צימאונן ללימוד תורה מאות בוגרות י"ב ונשים רבות מישובי עמק
בית שאן; ועל היותה החלוצה בבניית מענה הולם לביקוש הגובר של בנות ללימוד תורני מתקדם,
מענה ששימש השראה להקמתן של עוד עשרות מדרשות.
מאות בוגרות

עושים הגשמה
בימים חמישי-ראשון עורכת תנועת בני עקיבא בישראל "מועצה" ,שכותרתה" :עושים הגשמה".
המועצה מכנסת כ 400 -נציגי כל הסניפים וחברי מליאת ההנהלה הארצית ,לצורך "גיבוש דרכי
הגשמה והתחדשות המתאימים בדורנו" .הדיונים יתקיימו בוועדות ,וביניהן :ועדת חברה ,שתבקר
בבית המשפט העליון ותיפגש עם השופט אליקים רובינשטיין; ועדת תקשורת ותרבות ,שתיפגש עם
כתבת הטלביזיה שרה ב"ק; ועדת התיישבות והתנחלות בלבבות ,שתיפגש עם הרב אליהו מלי,
ראש הישיבה ביפו ,ועוד .המועצה תסתיים ,כמקובל ,בקבלת החלטות בשעות הבוקר המוקדמות
של יום ראשון ,שבסופן תפילת וותיקין בכותל.

יציבות ועיגון זכויות

סמינר קיבוץ
ביום שלישי האחרון עלו תלמידי י"ב של בית הספר בקבוצת יבנה למעלה גלבוע על מנת "להקים"
קיבוץ חדש .הסקרנות שליוותה את הנוכחים באשר לשם הקיבוץ החדש נפתרה במהלך הטקס
כשנחשף שמו – קיבוץ עין-גובר )על משקל  .( hangoverבטקס העלייה לקרקע נשאו דברים
"רבני" הקיבוץ" ,מזכירי הקיבוץ" ונציג התנועה  -צדוק לפשיץ .אין ספק שהפרוייקט המיוחד הזה
מהווה אבן דרך משמעותית בקרב צעירים אלה .יישר כח וברכת הצלחה לחברי הקיבוץ החדשים!
נאום "הרבנים"
האשכנזי והספרדי

תוכנית ניסן
השבוע הגיעו כ 160 -חניכים מתנועת בני עקיבא העולמית ל 'תוכנית ניסן בקיבוץ הדתי' .הם ישהו
בקיבוצים עד למחרת סדר פסח .הקיבוצים המארחים הם :עלומים ,סעד ,משואות יצחק ,יבנה,
מגדל עוז ,לביא ,שלוחות ושדה אליהו .החניכים אשר מגיעים אלינו מארה"ב ,דרום אפריקה,
אנגליה ואוסטרליה ,שוהים בארץ שנה שלמה בתוכניות תורניות שונות של בנ"ע ,ובתקופה בה הם
מתארחים בקיבוצים נחשפים להוויה הקיבוצית ,ומשתלבים בעבודה ,בחברה ובחיי היום-יום.
הירתמות הקיבוצים לתוכנית זאת אינה פשוטה ,היות ומדובר בתקופה קצרה הסמוכה לערב פסח,
בה כולנו טרודים בעוד כמה משימות ,אבל החשיבות החינוכית שבהיחשפות החבר'ה לחיי הקיבוץ
אינה ניתנת למדידה ,ולשמחתנו הדרישה מצד החניכים להשתתף בתכנית עולה מידי שנה .יתכן
ובזריעה זו אנחנו גם תורמים להחלטה שלהם לעלות אחר כך לארץ ,ואולי אף פותחים בפניהם
צוהר לבחינת האפשרות לראות את הקיבוץ כיעד להגשמה.

 160חניכים

מערכת לאתר האינטרנט
כזכור ,לפני כשנה הקמנו מערכת לביטאון התנועה "עמודים" ,המבוססת על "אנשי הצפון",
וכוללת את :ריבה פריד )עורכת( ,זאביק קיציס )ישיבת הקיבוץ הדתי( ,הילה אונא )שדה אליהו(,
רחל כוכבי )שלוחות( ,גד ספקטור )מעלה גלבוע( ,עדי פרי )עין הנצי"ב( ,ובימים אלה הצטרף אליהם
יוחאי בשן )מירב( .המערכת נפגשת לאחר יציאתו של כל גיליון ,ומחלקת את זמנה בין חוות דעת
על הגיליון היוצא לבין הנחת קווים מנחים לגיליון הבא.
לאור ההצלחה הוחלט לאחרונה על הקמת מערכת לאתר האינטרנט של התנועה .ההרכב הנבחר
מבוסס הפעם על "אנשי הדרום" ,וכולל את :ג'רמי מייזל )מנהל האתר( ,ריבה פריד )מעלה גלבוע(,
רזי בן-יעקב )כפר עציון( ,עדית פרוכטר )עין צורים( ,שמשון גוטליב )קבוצת יבנה( .מנהל האתר
יתאם בזמן הקרוב פגישת עבודה ראשונה ובה יותוו קוים לעבודתה .אנו מודים לאנשים שנרתמו
לכך מזמנם החופשי ומאחלים הצלחה למערכת החדשה.

מערכת דרומית

התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים
חלק גדול מהפעילות הכלכלית והפיננסית של הקיבוצים מוסדר באמצעות "הארגונים הכלכליים
הקיבוציים" ,הפרוסים על פני כל הארץ ובנויים על פי האזורים הגיאוגראפיים .בשבוע שעבר
נפרדה התאחדות הארגונים מגיורא מסד )כפר מסריק( ,שעמד בראשה ב 9 -השנים האחרונות,
וציינה את כניסתו של ניר מאיר )קבוצת שילר( כמחליפו בתפקיד .מלבד ערב חגיגי ומרגש ,בו
השתתפו בין הידידים הרבים ובהם גם כ 10 -חברי הקבה"ד ,סיירו ראשי הארגונים בכרמל השרוף
והמתחדש ,שמעו על מעורבותה של תנועת הקיבוץ הדתי בניר עציון ובימין אורד ,ואירחו לדיון
מעניין – על הנושא "תעשייה גלובלית בתנאי תחרות ומשבר עולמיים" –  3מראשי התעשיינים
בארץ :איתן ורטהיימר )יו"ר דירקטוריון ישקר( ,עודד טירה )נשיא פניציה ,ולשעבר נשיא
התאחדות התעשיינים( ,ואשר טיטו )חבר קיבוץ גזית ,ומנכ"ל פלזית(.

ניר מאיר

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

