בס"ד

שלום לכולם,

-

חנן פורת ,זכרו לברכה

בשעת הלוויה של חנן היה הדשא הגדול בכפר עציון ,מבית הכנסת ועד חדר האוכל ,מלא מפה לפה באלפי
אנשים אוהבים ,כואבים ,מעריכים ומתגעגעים" .אור וטוב ,חנן פורת" ,כך נהג חנן לחתום את דבריו לאורך
שנים ,וה"מעט מן האור" שהוא הפיץ האיר לכולנו וחימם את ליבנו .שירת הנשמה של ילדיו במהלך ההספדים
סחפה את כולם" :למען אחי ורעי  ...אבקשה טוב לך"; "כשהנשמה מאירה ,גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור
נעים"; "שובי נפשי למנוחייכי כי ה' גמל עלייכי" ,ותפילת "מכניסי רחמים" של התאומים חיים ויצחק
לוינוביץ לא הותירה עין יבשה .היתה זו לוויה לאומית ,כפי שאמר הרב דרוקמן ,ולא רק לוויה פרטית
ומשפחתית; היתה זו לוויה של חבר ,כפי שספד הרב אלישיב ,של חבר שהתרחק מכל תארי כבוד" .חנן ,היית
מורם מעם – אמר רובי ריבלין ,יו"ר הכנסת – לא בגלל שרצית אלא בגלל שהיית!"
יהי זכרו ברוך

ביקור מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
השבוע ערכו עומרי שלמון ,מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )חבר קיבוץ גשר(,
פרופ' סעדיה מנדל ,אדריכל ויו"ר הנהלת המועצה ,ועופר יוגב ,מנהל מרחב הדרום של
המועצה )חבר קיבוץ גבולות( ,ביקור מקצועי ומקיף באתר בארות יצחק שבנגב .ליוו אותם
אלון שוסטר ,ראש המועצה האזורית שער הנגב ,ונציגי עלומים והקבה"ד המקדמים את
שימור האתר ופיתוחו .במהלך הסיור השמיעו האורחים הערות מקצועיות ומלומדות,
והשמיעו רמזים ברורים על נכונותם להמשיך ולסייע תקציבית עד להשלמת ביצוע התוכניות.
רמזים להמשך סיוע

פורום מזכירים
'פורום מזכירים' התארח השבוע בקיבוץ כפר עציון ,וכרגיל הנוכחות היתה כמעט מלאה.
בתחילת היום נפגשו המזכירים עם חברי אגף המשק של הקבה"ד ,שהציגו בפניהם את
הטיוטות הראשוניות וכיווני המחשבה בכל הקשור להידוק הקשרים בין התושבים
והחברים בתנועה בכלל ובתוך כל קיבוץ וקיבוץ בפרט .בהמשך היום עסקו המזכירים
ב"קשיים ודרכי התמודדות בתפקיד המזכיר" ,וערכו פרידה מרגשת משני מזכירים
שסיימו את תקופת כהונתם :שרה-ג'יין לנדסמן )עלומים( וצבי אפרתי )יבנה( .ממשיך
ומדווח יהושע" :בשעה שעמדנו לצאת לסיור בקיבוץ התבשרנו בצער על פטירתו של חנן
פורת ז"ל .עם קבלת ההודעה המרה הוחלט לבטל את הסיור ,לקצר את סדר היום

סדר היום קוצר

ולהתכנס לסיכום המפגש .ברצוני להודות לאפרת כהן ולנחום לנדאו על קבלת הפנים
החמה ועל מאור הפנים".
עמודיסק
לגיליון "עמודים" שחולק ערב ראש השנה ,צורף דיסק ובו  3מצגות המשקפות את
הפעילות התנועתית .קיבלנו הדים חיוביים ומחמאות רבות ,ואנו מודים לכל המגיבים על
החדשנות .נעיר רק שבדיעבד התברר לנו ,לצערנו ,שבחלק מתאי הדואר היה קשה
להכניס את הגיליון עם הדיסק ,ומחלקי הדואר מצאו דרכים יצירתיות לחלוקת
הדיסקים .למיטב ידיעתנו ,כל ההתראות שהתקבלו בחלק מהמחשבים כאילו שהדיסק
נגוע בווירוס – אינן נכונות .בנוסף התברר לנו שלוקח יחסית זמן ממושך מרגע הכנסת
הדיסק למחשב ועד שהוא נפתח .הסבלנות ,גם במקרה הזה ,משתלמת!
הסבלנות משתלמת

ברכת הדרך למתגייסי "צבר"
באולם גדול בקריה שבתל-אביב התכנסו כל גרעיני צבר ,הפזורים בקיבוצים ברחבי
הארץ ,לקבל את ברכת מנכ"ל משרד הביטחון ,האלוף )במיל (.אודי שני ,וראש אכ"א,
האלופה אורנה ברביבאי ,עם סיום תקופת ההכשרה שלהם בקיבוצים ולקראת
התגייסותם לצה"ל .ההתרגשות הגיעה לשיאה כאשר הוצגה בפני מאות הנוכחים הבת
הראשונה המתגייסת להיות מדריכת חי"ר ,מיכל מהגרעין שבסעד ,והתברר שבאותו
בוקר קיבל בן אחר מהגרעין שבסעד זימון ל"יום סיירות" .קשה היה שלא להתרגש
ולדמוע לנוכח רמת המוטיבציה הגבוהה שהפגינו הילדים ,שעלו ארצה כדי להתגייס
לצבא לשירות מלא ומשמעותי! סעד ולביא המהווים בית חם לחניכי צבר זכו לשבחים

התרגשות מרמת המוטיבציה

רבים!

גמר חתימה טובה

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

