בס"ד

שלום לכולם,

-

רבותי ,ההיסטוריה חוזרת  -גרעין יונתן בעלומים
לאחר שנים רבות שבהן לא נפגשנו בקיבוצינו עם גרעיני נח"ל ,מגיע בימים אלה גרעין יונתן
לקיבוץ עלומים ,ועמו התחדשות ורעננות .במכתב לחברי הקיבוץ הקולט הם כתבו )בין השאר(:
"מי אנחנו? בתמצית :גרעין נח"ל ציוני דתי לבנים ובנות )נכון להיום  9בנים ו 12 -בנות( ,בקיבוץ
עלומים ,שמבקש לשלב תורה )"ללמוד  ...ולקיים"( ,עבודה )קיבוצית וחברתית( ,וכן עשייה
קהילתית התנדבותית .במסגרת הלמידה והפעילות נשלב בעז"ה גם הכנה לשירות )גופנית
ומנטלית( ,וידיעת הארץ )טיולים וסדנאות היכרות עם החברה הישראלית לגווניה( .חברי הגרעין
באים מאזור ירושלים ,גוש עציון ,בית שמש והמרכז )חסרים "צפוניים"( .החבר'ה נמצאים כעת
בהגדרה של "מועמדים לשירות ביטחון" ,והם יהיו בעלומים כשנה עד לגיוסם במסגרת הנח"ל".
פניה של מזכירות הקבה"ד להקמת גרעין נוסף ,ונקווה שהניסיון שנצבר יסייע לנו ליצירת נח"ל
איתן.

עם הפנים לגרעין הבא!

הכביש סלול
שלב נוסף הסתיים בפיתוח אתר בארות יצחק שבנגב .הכלים הכבדים של קק"ל סללו וזיפתו
שתי דרכים מעלומים ועד המגדל :הדרך הצפונית העוברת ליד המאגר ,והדרך הדרומית היוצאת
מהשער האחורי של עלומים .בכך הסתיים שלב חשוב בשיקום האתר ובשימורו .תמיכתם של
אנשי קק"ל אינה מסתכמת בעבודה הפיזית :חשוב לציין שחלק נכבד מאד מהעבודה הגדולה
נעשה במימון קק"ל ,על כך נתונה להם תודתנו הענקית ,ואנו מקווים שעוד נכונו להם עלילות
בתחום זה  ...בימים אלה קיבלנו הודעה על תמיכה תקציבית נוספת :משרד החקלאות אישר את
השתתפותו המשמעותית בפרוייקט ובסלילת הדרכים אליו ,וזאת במסגרת מדיניות "העוגנים
לפיתוח הכפר" של המשרד .כעת אנחנו משתדלים לקדם במהירות את הכנת התוכניות
המפורטות לבנייה ,לשיפוץ ולעיצוב "אולם המורשת והזיכרון" שיהיה בבניין "המשולש" בתוך
עלומים.
תוכניות באתר
באתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי מתפרסמות תוכניות אגף החברה להשתלמויות שונות
שייפתחו בעז"ה במהלך תשע"ב הבעל"ט :קורס ניהול חברתי שיתקיים בשדה אליהו; קורס
גישור שיתקיים בבארות יצחק; קורס מנהיגות שיתקיים בקבוצת יבנה .מן הניסיון אנחנו
יודעים שהביקוש לקורסים הללו עולה על ההיצע ,ואנו ממליצים למעוניינים להקדים ולהירשם.

להקדים להירשם!

הסתיים שלב חשוב

שלום כיתה א'
אמיתי פורת )כפר עציון( ,הנכנס בימים אלה לריכוז מחלקת החינוך במזכירות התנועה,
ונחמיה רפל ,פתחו את שנת הלימודים תשע"ב בביקור בבתי הספר היסודי והעל-יסודי,
בקבוצת יבנה .בכל אחד מבתי הספר לומדים כ 500 -תלמידים ,ורובם – כמו גם רוב הצוות
החינוכי – מישובי האזור ולא מקיבוצינו .מעניינת במיוחד היא צמיחתו המתמשכת של ביה"ס
היסודי ,שניכרת בו תנופת בנייה והתחדשות .במהלך החופש הגדול הושלמה בנייתו של מבנה
דו-קומתי ,המיועד לכיתות א-ב ,שבכל אחת מהן  3כיתות מקבילות ,והושלם מתן מענה ממוגן
לכל תלמידי ביה"ס עם סיום בניית ממ"מ )= מבנה ממוגן מוסדי( המאובזר בכל המערכות
החדישות של אוורור ושירותים .בצד הפיזי עומד ביה"ס בפני פרוייקט שיפור חזות חצר
ביה"ס ,ובצד החינוכי מלאות ,כרגיל ,ידי סגל ביה"ס בעבודה אל נוכח האתגרים החינוכיים
והלימודיים שמציבה בפנינו המציאות הישראלית.
"שמחת חיינו" – הכנס השיתופי בלביא

מבנה ממוגן עם כל
המערכות החדישות

תנועת הקבה"ד מארחת

כרזות צבעוניות והזמנות אישיות מלאות שמחה נשלחו בימים אלה לכל הקיבוצים .הכנס
מיועד לכולם :מבוגרים וצעירים ,חברים ונוער ,מקיבוצים שיתופיים ומקיבוצים מתחדשים,
ולכל המעוניינים לציין בשמחה את הייחוד של חיינו בקיבוץ .בכנס מארחת תנועת הקבה"ד
את כל המשפחה ,ויהיה בו שילוב של עיסוק בסוגיית המחאה החברתית ,דיונים ושיעורים
בתחום האידיאולוגיה הקיבוצית ,ביחד עם תערוכה ממגוון היצירה בקיבוצים .בכנס תהיה
אפשרות לפגוש ולהיפגש ,לצאת לסיורים קצרים בשטח ולראות סרטים מבית היוצר הקיבוצי.
את הערב תחתום הופעה של להקת הגרובטרון ,שהיא אחת מהלהקות הרעננות והמבוקשות
בארץ .כולכם מוזמנים ללביא ,לארח ולהתארח!
נוף צורים – שכונה חדשה
ביום רביעי ,ראש חודש אלול ,נחנכה בקיבוץ ראש צורים שכונה חדשה" :נוף צורים" .בשכונה
 32בתים-דירות ,המשלימים את אוכלוסיית היישוב לכ 180 -בתי אב ,מתוכן כ 25 -חברים
בקיבוץ .האירוע נחגג ביחד עם סיום החופש הגדול :הכביש המרכזי של השכונה החדשה הפך
למדרחוב ,ולאורכו הציבו המשפחות דוכנים מגוונים של אמנות ,יצירה ובישול .שאול
גולדשטיין ,ראש המועצה האזורית גוש עציון ,ונחמיה רפל בירכו את מאות הילדים ואת
ההורים השמחים ,והדגישו שאיננו בסוף-פסוק מבחינת הצמיחה הדמוגראפית של ראש
צורים ,אלא רק באתנחתא המתחייבת מתהליכים ממושכים של הוצאת אישורי בנייה וכד'.
האתגר העומד בפני ראש צורים הוא ענק :להגדיל את בית הכנסת ,להוסיף מעונות וגנים,
ובעיקר לקלוט את עשרות המשפחות החדשות תוך שמירה על אורח חיים מבית מדרשה של
תנועת הקיבוץ הדתי .בהצלחה!

הכביש הפך למדרחוב

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

