בס"ד

שלום לכולם,

"בית ההכשרות"
בקיבוץ עין הנצי"ב נחנך "בית ההכשרות" ,המשמש את חברי בני עקיבא המגיעים לארץ מכל
העולם לשנת י"ג.
רוברט ברל ,מנהל הקהילה בעין הנצי"ב ,ברך את המשתתפים ,ואמר בין השאר" :היום ,הקיבוץ
הדתי ובני עקיבא עולמי מעניקים בית חדש לתוכנית ישנה .מעל  40שנה נמשך מפעל ההכשרות
בקיבוץ עין הנצי"ב ,ובנוסף לכל מעלותיה החינוכיות-ציוניות של התוכנית חשוב לציין שחלק
מבוגרי ההכשרות נשארו לגור בעין הנצי"ב ובנו כאן את ביתם .אני מזמין אתכם ,חברי ההכשרה
הנוכחים כאן ,לראות את עין הנצי"ב כבית שלכם במדינת ישראל .לקיבוץ הדתי ולמזכירות
העולמית של בנ"ע אני מבקש לומר תודה על התמיכה בפרויקט החשוב הזה ,ועל שנים ארוכות של
עבודה משותפת".

בית חדש לתכנית ישנה

ביקור המזכ"פ בראש צורים
באחד מערבי השבוע – בעיצומן של ההכנות לפסח – נפגשו חברי המזכירות הפעילה עם כמניין
מחברי ראש צורים ,במסגרת מפגשי 'מטה מול מטה' .חברי המזכירות פתחו בסקירה קצרה על
פועלם ,ולאחר מכן הועלתה על השולחן השאלה הדמוגרפית של ראש צורים – מספרם הקטן של
והגדל של אוכלוסיית תושבי ההרחבה הקהילתית )בעז"ה היא
ֵ
חברי הקיבוץ אל מול המספר הגדול
תגדל בקיץ הקרוב בכ 50 -משפחות נוספות( .בבירור משותף סומנה הדרך להנעת תהליך לקליטה
מחודשת לחברוּת מלאה בקיבוץ ,מהלך שעשוי לשנות את המבנה הדמוגראפי .בו זמנית אנו
מציעים לתושבים המעוניינים בכך הצטרפות לקיבוץ כחברים מן המניין ,ושותפות של אמת בערכי

סומנה דרך

הקיבוץ והתנועה .אנו מקווים ששיתוף הפעולה של ראש צורים והמזכירות הפעילה ישא פרי.

פרידה מאליעזר אבטבי
בישיבתה האחרונה לפני פסח ,כסעיף אחרון לפני הרמת הכוסית המסורתית )המלווה במתן צידה
לסדר( ,נפרדה המזכירות הפעילה מאליעזר אבטבי ,שסיים כהונה של  24שנים כמזכ"ל הסתדרות
הפועל המזרחי .אליעזר סקר את פעולותיו במהלך שנות כהונתו ,שעיקרן שינוי דמותה של
ההסתדרות לאחר קבלת חוק הבריאות והפסקת השימוש ב"פנקס הכחול" .אליעזר ציין באהדה
רבה את פועלה של תנועת הקיבוץ הדתי בחברה הישראלית ,והדגיש את ניקיון הכפיים והיושרה
המאפיינים אותה .אליעזר קרא לתנועה להיות יותר מעורבת במהלכים הפוליטיים ,על מנת לחזק
את כוחה של הציונות הדתית.
ברכותינו לאליעזר בדרכו החדשה .אנו בטוחים ,כפי שגם אליעזר מעיד על עצמו ,שסוף כהונתו
היא רק התחלתה של המשימה הבאה" :זהו סוף המסלול – אמר אליעזר – אך לא סוף הדרך" .אנו
מברכים את ידידנו היקר שימשיך ללכת בדרכים המיוחדות לו – איש תורה ועבודה ,חלוץ חדור
באמונה ,חזון ונכונות לעשייה ציבורית.

יציבות ועיגון זכויות
ברכות לידיד יקר

הוועדה הרעיונית-מדינית
בהתאם להחלטה של הוועדה הרעיונית-מדינית ,להקדיש דיון מיוחד לעניינים הפנים-מפלגתיים,
נפגשו כמחצית מחברי הוועדה עם )ח"כ לשעבר( ניסן סלומיאנסקי ,לשיחה נוקבת על עתידה
הפוליטי של המפד"ל בפרט ושל הציונות הדתית בכלל .ניסן הציג את השתלשלות העניינים בתוך
"הבית היהודי" ,ובהתייחסו לעתיד אמר" :לא מדובר היום על איחוד של כל הדעות השונות
בציונות הדתית למפלגה אחת ,אלא על שיתוף פעולה והליכה משותפת בבחירות לכנסת .כל אחד
יוכל להתייעץ עם מי שהוא רוצה ,אך בסוף תתקבל החלטה של חברי הסיעה בכנסת לפי רוב
דמוקרטי .עלינו לזכור שאם לא נלך כמפלגה משותפת – כנראה שלא נעבור את אחוז החסימה.
הוּכח מעל כל צל של ספק שהציבור מואס בהתנהלות הנוכחית".
בסיום הישיבה סוכם :הוועדה הרעיונית-מדינית של הקיבוץ הדתי קוראת לראשי "הבית היהודי"
להמשיך בתהליך של חידוש הפעילות המפלגתית ע"פ הצעת "הצוות לרצון טוב" ,שעיקרה עריכת
מפקד והקמת מוסדות דמוקרטיים.

צוות רצון טוב

בטחון שוטף
ימים מאד לא קלים עברו בשבוע האחרון על ישובי 'עוטף עזה' .סעד ועלומים ,בין שאר ישובי
האיזור ,היו נתונים לימים של התקפות פצמ"רים ,קסאמים והנחיות של היצמדות למרחבים
מוגנים" .האיום הקיומי שב לפיתחנו ,ומהלך חיינו השתבש" ,מדווחת חברת סעד ,ואנו ,חברי
המזכירות הפעילה וכל חברי התנועה ,עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות ומחזקים את חברינו
בעלומים וסעד על עמידתם האיתנה .גאווה לא מוסתרת היתה לכולנו ,כאזרחי מדינת ישראל ,על
הישגיה הפנטסטיים של "כיפת ברזל" ,ויודעי דבר אומרים שיש סיבה לגאווה נוספת :בין
המפתחים נמצאים גם אחדים מבנינו.
כפי שפורסם בעמוד"ש הקודם ,השבוע החלה לפעול 'תוכנית ניסן' בשמונה קיבוצים מקיבוצינו.
בין הקיבוצים המארחים היו גם הקיבוצים עלומים וסעד .עקב ההסלמה בדרום עלתה ביום
חמישי דרישה חד משמעית מההורים ומהפדרציות בחו"ל לפנות את ילדיהם-החניכים מאזור
ה"קרבות" .בהתארגנות מהירה הצלחנו לארגן את פינוי החניכים :הקבוצה מעלומים עברה
למשואות יצחק ,והקבוצה מסעד הגיעה ליבנה ,בשלב ראשון לשבת .התוכנית המקורית היתה
שהחניכים יחזרו במוצ"ש לקיבוצים המקוריים ,אך לאור ההסלמה הנוספת במהלך השבת ,כולל
צפירת האזעקה ביבנה שהעירה את כולם בשעה מוקדמת מאד בשבת בבוקר ,החליטה המזכירות
העולמית של בנ"ע להעביר את המתארחים ביבנה לקיבוץ אחר.
משואות יצחק הסכימה שהקבוצה מעלומים תצטרף עד לסוף התוכנית לקבוצה שאצלם ,והקבוצה
מסעד שהתארחה ביבנה עברה לעין הנצי"ב .יישר כוח גדול למשואות יצחק ,קבוצת יבנה ועין
הנצי"ב ,שהתגייסו למשימה ללא היסוס ובמאור פנים למרות ההתראה הקצרה.

מחזקים את חברינו
בעלומים ובסעד על
עמידתם האיתנה

היו ברוכים ב"שבת הגדול",
נחזור לדווח אחרי החג
פסח כשר ושמח,
הפרטים
בהמשך

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

