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שלום לכולם,

-

יום עיון של הוועדה הרעיונית-מדינית

הנושאים העומדים על סדר יומנו

באחד הימים שבין יום העצמאות ליום ירושלים ,התכנסו חברי הוועדה הרעיונית מדינית
באולם בית כנסת הרמב"ן בירושלים ,ביהכ"נ של הרב בני לאו ,ליום עיון ייחודי ,שנועד
להעמיק ולהרחיב את הבנת חברי הוועדה בנושאים העומדים על סדר יומנו .ביום העיון
התמקדנו בשלושה נושאים :העיתונאי אמנון לורד מ"מקור ראשון" פתח את הנושא
"שטחים וריבונות" ,וחתם אותו חנן פורת בהצגה ברורה ומרגשת של עמדתו תחת
הכותרת "אני מאמין"; במבי שלג ,עורכת הביטאון "ארץ אחרת" ,עסקה בתהליכים
העוברים על החברה בישראל ,ובין השאר טענה שהמצב הנוכחי המאופיין בעשייה
מגזרית ,חייב להשתנות ועלינו לעבור לעידן של "לאחר הסקטוריאליות"; את יום העיון
חתמו הרבנים אלישיב קנוהל ואילעאי עופרן ,שבהנחייתו של יאיר שלג פתחו דיון ֵער "על
רבנִ ים ורבנוּת" .יישר כח למארגני היום ולמשתתפים .בישיבותיה הבאות אמורה הוועדה
לקבל החלטות במגוון הנושאים שעלו לדיון ביום העיון.
ביריה
השבוע ערכה "העמותה לשיחזור ושימור ביריה" כנס הצדעה והוקרה למגיני ביריה
במלאות  65שנים ל"מבצע הגידם" ,מבצע בו עלו כ 3,000 -חברים וחברות מההתיישבות
העובדת ותנועות הנוער ,בגשם שוטף ,להשיב את מצודת ביריה מידי הבריטים ליישוב
היהודי ,לאחר מאסרם של חברי הפלמ"ח הדתי.
הרעים שהתקיים במצודת ביריה זכה למחזה מרשים ומיוחד – מגיני
ֵ
מי שנכח במפגש
ביריה ,דור הולך ונעלם ,אוחזים בבני המשפחה – בנים ,נכדים ונינים ,מסיירים באתר
ובהתרגשות רבה מסבירים ,מספרים ומעלים זכרונות .את הטקס כיבדו בנוכחותם ונשאו
דברים הרב השר פרופסור דניאל הרשקוביץ ,חבר הכנסת זבולון אורלב ,ראש המועצה
האזורית עמית סופר ,נחמיה רפל מזכ"ל הקבה"ד ,יחד עם רבים ,טובים ומכובדים
נוספים .במהלך הטקס הועבר שרביט ראשות "עמותת ביריה" מגרשון שפט )עין צורים(,
שהיה אחד מחברי גרעין ה' של בני עקיבא שהתיישב במקום ,לידי עמיחי אביעד )משואות
יצחק( ,נציג דור הבנים ,שקיבל על עצמו להעביר את המורשת לדורות הבאים .במפגש
נטלו חלק חברים נוספים מהקבה"ד ,בעיקר מעין צורים ומשואות יצחק ,ששמחו להיפגש
עם חבריהם מימי תנועת הנוער.

להעביר את המורשת

יום עיון שימור ותעוד
ביום ראשון כ"ה באייר 29.5.11 ,יתקיים בעז"ה יום עיון בנושא שימור ותיעוד מורשת
בקיבוץ הדתי .יום העיון מיועד לארכיונאים ,לצוותי הוידאו ,לאנשי שימור אתרים,
לאוצרי מוזיאונים ולכל נאמני המורשת באשר הם .בתכנית – הרצאה והדגמה בנושא
אותנטיות בתיעוד אור-קולי ,דילמות ורעיונות לעבודה עם ובתוך הקהילה ,הרצאתה של
ד"ר עירית עמית-כהן מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר-אילן ,מרתון
חשיפת ארכיונים ומוזיאונים בקיבוצי התנועה וסיור באתרי השימור בכפר עציון .ניתן
עדיין להרשם במשרדי הקיבוץ הדתי.

"תורה אחרי צבא" בשדה אליהו
השבוע הוזמן נחמיה להעביר שיעור ב"בית מדרש לתורה ועבודה לבוגרי צבא" ,וזו
ההזדמנות לדווח על בית מדרש ייחודי זה הפועל כבר  6שנים בשדה אליהו ,בראשותו
של הרב בועז נתנאל .לבית המדרש מגיעים בוגרי צבא המעוניינים לשלב לימוד תורה
ועבודה חקלאית .כך מעידים על עצמם המלמדים והתלמידים" :העבודה עצמה היא עם
חקלאים ,החיים את חיי המצוות בארץ בעבודתם בה .מיוחד יותר מכך – שזו חקלאות
אורגנית ,מתוך אכפתיות לאדם ולסביבה .משום כך הלימוד הוא בעיקרו בבית המדרש,
אך גם לומדים מהקהילה ומהמפגש עם התרבות וחיי העבודה בקיבוץ .זוהי הזדמנות
מיוחדת במינה – כהכנה לחיים – במפגש של המשתחרר משירות צבאי עם לימוד תורה,
ובהקדשת זמן לחיים בקהילה עובדת ומושרשת בארץ ".המעוניינים להצטרף לחבורת
התלמידים ,המשלבים בפועל תורה ועבודה ,מוזמנים לפנות לרב בועז נתנאל054- :
 ,5640902או לליאור פרנקל.054-6745357 :
הכנה לחיים

מדרשת בית שמש
גם השנה ,זו השנה העשירית ,פועל בבית שמש "גרעין מעין"  -מסיימי י"ב המתנדבים
המנחה את המתנדבים,
ָ
לשנת שרות לפני השרות הצבאי/לאומי" .מדרשת בית שמש",
הולכת ומתעצמת והפעילות הנפלאה שפתחו בה בוגרי שק"ד לפני  10שנים זוכה
להערכה רבה .השבוע ,במעמד נכבדים מהעיר ,הונחה אבן פינה לבניין חדש ,שיאפשר
למדרשה להרחיב ולהעצים את פעילותה .לשמחתנו ,לקראת השנה הבעל"ט הובטחה
המשכיות "גרעין מעיין" ,לאחר ש 11 -בנים ובנות כבר נרשמו ,דחו את גיוסם ,והבטיחו
את התנדבותם במסגרת יג"ל.

אבן פינה לבניין חדש

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

