בס"ד

שלום לכולם,

ולתפארת מדינת ישראל
בטקס הדלקת המשואות הפותח את חגיגות יום העצמאות התכבדה השנה אורית
דרור ,חברת קיבוץ לביא ,להיות אחת מ 12 -מדליקי המשואות .לפני כשנה וחצי
הלך לעולמו נצר בן ה ,15 -בנם של אורית ורענן דרור .המשפחה החליטה לתרום
את איבריו ,ומתרומתם הושתלו ריאות בחולה צעירה ושתי קרניות השיבו את
מאור עיניהם של שניים נוספים .ואלה הדברים אותם נשאה אורית בטקס:
אני ,אורית דרור בת אליעזר ולאה קפלן ,מתכבדת להשיא משואה זו של יום
העצמאות הששים ושלושה למדינת ישראל ,לכבוד האמונה בקדושת החיים
ובמצווה העליונה לרפא ולהציל ,הקיימות אפילו ברגעים של צער ואבל אין-
סופיים .לכבוד המתאמצים ,ברגישות ובקשב עמוקים ,להראות לאנשים
בשעותיהם הקשות את הנחמה שבסיוע להצלת חיים .לכבוד התקווה לגאולה
וּמ ָחה ה' אלוקים ִדּ ְמ ָעה ֵמ ַעל
שלימה ,לימים בלא צער ולקיום הבטחת הנביא " ָ
ָכּלָ -פּ ִנים".
הנחמה שבסיוע

מפגש בני יבנה
בימי הזיכרון והעצמאות מתאפיין כל קיבוץ באירועיו ותוכניותיו .השנה ראוי
לציין את "כנס הבנים" שנערך בקבוצת יבנה ,לרגל שנת ה 70 -לעלייתה על
הקרקע .כ 3,000 -איש ,בנים ובני בנים ,שילשים ואף ריבעים ,התכנסו ביום
העצמאות על המדשאות הרחבות של הקבוצה ,וציינו בתודה לאל ,במיגוון
פעילויות ובגאווה את השתייכותם לבית קבוצת יבנה .שיאו של האירוע היה
במפגש מחזורים ,עת מאות ילדי הקבוצה ובני משפחותיהם שוחחו על שנות
ילדותם ,ועל המורשת היבנאית-ייחודית שהנחילו להם הוריהם .זכינו להבין
ֻלּם ִנ ְק ְבּצוּ ָבאוָּ -ל ְך.
וּר ִאי ,כּ ָ
ולחוות את כוונת ישעיהו בנבואתוְ :שׂ ִאיָ -ס ִביב ֵעינ ִַי ְך ְ

מורשת יבנאית ייחודית

לקראת יום העיון של הוועדה הרעיונית-מדינית
בעוד כעשרה ימים תקיים הוועדה הרעיונית-מדינית יום עיון ,שיוקדש לליבונם
של שלושה נושאים :העיתונאי אמנון לורד יפתח את הדיון על "שטחים
וריבונות" ,ויסייע בהתבוננות על התוצאות ארוכות הטווח של מלחמת ששת
הימים; במבי שלג תפתח את הדיון על "הסקטוריאליות בחברה הישראלית",
ומקומה של הציונות הדתית בכלל והקיבוץ הדתי בפרט בעיצוב סדר יום חדש
למדינת ישראל; את היום נחתום בדיון על "רבנות ורבנים" ,אותו יפתחו הרבנים
אלישיב קנוהל ואילעאי עופרן .יום העיון יתקיים בעז"ה ביום שני י"ט באייר,
בירושלים .המעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות אל משרדי הקיבוץ הדתי:
.mazkira1@kdati.org.il ; 03-6072701
HTU

UTH

מלבנים  3נושאים

כנס קליטה בבית רימון
ביום שישי שעבר נערך בקיבוץ בית רימון כנס קליטה ,אליו הוזמנו מתעניינים
בקליטה לחברוּת מלאה בקיבוץ .בכנס השתתפו כ 30 -משפחות אשר הגיעו מכל
קצוות הארץ ,וביניהם גם בנים ובנות מקיבוצי התנועה .נסיה מאיה ,רכזת
וועדת הקליטה של הקיבוץ ,ויוסי יורב ,מזכיר הקיבוץ ,הציגו בפני הנוכחים את
תעודת הזהות של הקיבוץ ,את ההיסטוריה ואת הרקע למהלך הקליטה הנוכחי.
נועם פרינס ,נקלט צעיר בקיבוץ בית רימון ,סיפר על הקליטה בפן האישי ,וניב
תורן ,הפרוייקטור של התהליך ,הציג את מודל הקליטה המוצע .שרגא וילק,
מרכז המחלקה לצמיחה דמוגרפית ,דיבר בשם הקיבוץ הדתי והדגיש בדבריו
את פעילות התנועה ואת משמעות הבחירה להשתייך לתנועה רחבה ,הכוללת
בתוכה ציבור גדול הנאמן לערכי תורה ועבודה .זהו כנס ראשון מסוגו בקיבוץ
בית רימון ובעקבותיו יערך בעז"ה כנס נוסף ,המיועד לבני ובנות הקיבוץ .לאחר
תהליך בדיקת התאמתם של המועמדים יבחרו אלה שיזכו להיקלט בקיבוץ כבר
בקיץ הבעל"ט.

תהליך קליטה לחברות

קיבוץ מגדל עוז בתנופת צמיחה
במהלך החודשים האחרונים עסקה וועדת הקליטה של קיבוץ מגדל עוז ,במרץ
רב ,במבצע גיוס מועמדים לקליטה בקיבוץ .מאמצים אלו נשאו פרי ,ובעז"ה
בקיץ הקרוב יצטרפו לתהליך הקליטה בקיבוּץ כ 12 -משפחות ,בנוסף ל3 -
משפחות שכבר החלו בימים אלו את התהליך .מודל הקליטה המדובר הוא
קליטה לחברות מלאה בקיבוץ השיתופי ,כאשר בשלב ראשון מתאפשרת
תקופת עצמאות כלכלית המוגבלת בזמן של שנה ,ובה המועמדים משתתפים
ומתערים בחיי הקהילה תמורת השתתפות כספית גלובלית ,על מנת להבין
ולהכיר את חיי הקיבוץ .בסוף התקופה על המועמדים להחליט על רצונם
להצטרף לקיבוץ כחברים מלאים .התוכנית האסטרטגית של הקיבוץ היא
להגיע ל 80 -משפחות חברים עד לשנת ) 2015הכפלה מהיום( .בימים אלו צוות
הצמיחה הדמוגראפית של הקיבוץ החל בגיבוש מתווה לתהליך הקליטה בפועל
– הן הכנה של הקולטים והן לימוד והכנה של הנקלטים ,דבר המתחייב לאור
העובדה שהתהליך יביא להכפלת מספר החברים בתקופה קצרה יחסית.
הוקרה למתנדבים

תנופת צמיחה

גאוות כולנו

טקס הוקרה לנוער המתנדב )בשנת השירות ובמכינות הקדם צבאיות( התקיים
במוצאי יום העצמאות בקריה ,במעמד שר הבטחון והרמטכ"ל .בטקס נכחו בין
שאר המשתתפים  -עדי שגיא ,רכז מחלקת הבטחון ,נציגי 'אלומה' ,נציגי 'צהלי'
ונציגי הגרעינים והמכינות של יג"ל .במהלך הטקס הוענקו תעודות הוקרה
לגופים שונים וביניהם 'אלומה' ו'צהלי' .לגאוות כולנו ,לא מעט תעודות
הצטיינות והוקרה הוענקו השנה לבוגרי הקיבוץ הדתי בחילות השונים.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

