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שלום לכולם,

-

גרעיני 'צבר'
לקראת תשע"ב הבעל"ט אנו מתכוננים לקלוט  2גרעיני 'צבר' גדולים ,בסעד – 32
חניכים ,ובלביא –  24חניכים .הגידול הוא משמעותי מאד ,ולהערכתנו בשנים הבאות
ילך ויגדל מספר החניכים מהציבור הדתי שבחו"ל המעוניינים להצטרף לתוכנית 'צבר'
מוּד ִעים למאמץ הגדול של הקיבוצים הקולטים ,ויש לנו
תחת כנפי הקיבוץ הדתי .אנו ָ
ולראשי תנועת "הצופים" המפעילים את התוכנית את מלוא ההערכה לכל השותפים
לעשייה הציונית החשובה והייחודית הזו .במזכירות הפעילה מטפל יהושע מוזט )שדה
אליהו ,מרכז אגף חברה( בכל הקשור לגרעיני 'צבר' ,וגם לו חלק חשוב בצמיחה
המתמדת של מצטרפים לתוכנית.

ה'צברים'

הודיות – כפר נוער מצטיין
לפני ימים אחדים קיבל אלי שטיין ,מנהל כפר הנוער הודיות ,מכתב ממנהל המינהל
לחינוך התיישבותי ,ובו נאמר" :הנני שמח לבשר לכם כי וועדת הפרסים מצאה אתכם
ראויים לפרס חינוך מטעם המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער לשנת
תשע"א – בקטגוריית כפרי נוער" .ברכותינו לאלי ולכל צוות הכפר ,וגם לפוריה ואלי
סומר )כפר עציון-הודיות( ,הממשיכים במסורת הנפלאה של "סבא וסבתא של כפר
הנוער".
הודיות -פרס חינוך

פרס הציונות הדתית
בטכס מרשים ורב משתתפים ,שנערך ב'בית העדות' בניר גלים ,הוענק 'פרס הציונות
הדתית לשנת תשע"א' לרחל קרן )עין הנצי"ב( ,על פועלה המרכזי במדרשת עין הנצי"ב
בפרט ,ועל חלקה בהתעצמות לימוד תורה של נשים בכלל .יחד עמה קיבלו את הפרס:
מכון צומת והרב ישראל רוזן העומד בראשו; ד"ר עמי זאבי ,לשעבר מנהל רשת אמי"ת;
עמותת מורשת המשפט בישראל והרב פרופ' נחום רקובר העומד בראשה; אליעזר
גולדפלם ,איש ההתיישבות והביטחון; שרגא שמר ,מייסד 'בית העדות' ולשעבר ראש
המועצה האזורית חבל יבנה; ד"ר שמעון אוחיון ,העומד בראש מרכז דהאן למורשת
יהדות ספרד; הגב' יונה היזמי ,מתנדבת וותיקה בתחומי החברה והרווחה .ברכותינו
לרחל על היותה ראויה להימנות על חבורה נכבדה שכזו! עלי והצליחי ,ויהי ה' עמך!

מקבלי הפרס – חבורה נכבדה

התאחדות חקלאי ישראל
למעלה מ 30 -ראשי ארגוני החקלאים ותנועות ההתיישבות התכנסו לאחרונה לדיון
בתוצאות הכלכליות של המשק החקלאי בשנים  .2010 – 2009רחל בורושק ,כלכלנית
ההתאחדות ,הציגה דו"ח מעניין ,הנותן ביטוי להצטיינותה הכלכלית של  .2009בשולי
הדו"ח כותבת רחל את המסקנות העולות ממנו ,וביניהן :א( למרות כל האמצעים
הטכנולוגיים ,החקלאות נתונה לתנודות בייצור כתוצאה מתופעות טבע חריגות,
ומכאן חשיבות רבה לנושא הביטוח כבלם תנודות בהכנסות .ב( אם שמירת מספר
החקלאים הוא מטרה – וראוי שכך יהיה ברמה הלאומית – יש לאפשר לחקלאות
מנועי צמיחה הן בתחום השיווק )הרחבת הצריכה בשוק המקומי לאחר שבעשור
האחרון רוכז מאמץ להגדלת היצוא( ,והן בתחום מגבלות על אמצעי ייצור )מים –
מימוש פוטנציאל הגידול; עובדים –המשאבים הגדולים מאד הנדרשים למעבר מכוח-
אדם לטכנולוגיה; הון – מניעת השתלטות בעלי הון ע"י הקצאת הון ממשלתי(.

חשיבות הביטוח כבלם תנודות

מ"יבנה" לירושלים
במוזיאון "חצר היישוב הישן" בעיר העתיקה בירושלים נחנכה תערוכה המציגה את
פועלה של קבוצת סטודנטים ,שקראה לעצמה "יבנה" ,בקרב אוכלוסיית הרובע
בשנות ה 40 -של המאה הקודמת .החדרים הירושלמיים היו צרים מהכיל את כל
הבאים לפתיחה ,ובלטו בהם חברי הקבה"ד בכלל ,ובפרט בניהם ובנותיהם של חברי
קבוצת יבנה שהיו בין ראשי "יבנה" ובתוכם :מרדכי חיות ,דוד הישראלי ,דב רפל –
זכר כולם לברכה .בדברי הפתיחה לקטלוג היפה המלווה את התערוכה צורפה ברכתו
של נחמיה רפל ,הנחתמת במילים" :בשם תנועת הקיבוץ הדתי ברצוני להודות
להנהלת המוזיאון ,ובמיוחד לאוצרת הגב' אורה פיקל'-צבר'י ,על הקמת התערוכה
המביאה לקדמת הבמה את העשייה הייחודית והנשכחת של קבוצת הסטודנטים
'יבנה' ,והמאירה את פניו היפות של עם ישראל השב למולדתו והבונה את מדינתו".
בתוך המפד"ל
בשבוע החולף נפגשו חברים אחדים עם ח"כ זבולון אורלב .הפגישה שהתקיימה
בבארות יצחק נועדה לקבלת הבהרות לקראת כינוסה הקרוב של וועידת המפד"ל.
הוועידה אמורה להחליט על עריכת מפקד ,ועל הקמת מוסדות דמוקרטיים לצורך
קבלת החלטות בתחום הפוליטי .יש להניח שרבים מהקוראים יתמהו על המשך
מעורבותנו במפלגה המסוכסכת ,אך חשוב לציין כי ליד העולם הערכי והאידיאולוגי
בו פועלת תנועת הקבה"ד ,קיים גם עולם של אינטרסים ,המנוהל במדינתנו ע"י
הכוחות הפוליטיים .חברים רבים בכל קיבוצינו והפעילים במזכירות התנועה ֵערים
לשמר את כוחה של תנועתנו ואת מעמדה בציבור הישראלי .בנוסף ,חשוב
ֵ
לצורך
שכולנו נדע ונוקיר את התמיכה הרבה שאנו מקבלים מח"כ זבולון אורלב ,ואת
העקביות במתן מענה יעיל ומעשי לבקשות שונות של מזכירויות הקיבוצים.

מוקירים את התמיכה

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

