בס"ד

שלום לכולם,

-

שבת רבני הקבה"ד
בשבת "לך לך" התכנסו בקיבוץ טירת צבי רבני הקיבוץ הדתי וחברי המזכירות הפעילה ,למפגש השנתי המסורתי .דירות
האירוח של "גן בעדן" ,יחד עם האירוח הנפלא של חברי הקיבוץ ,העניקו לשבת נופך ייחודי .המושבים המרכזים הוקדשו
לנושאים" :קדנציה ממושכת של בעלי תפקידים – סיכוי מול סיכון" ,ו"מקומו של הקיבוץ הדתי בציונות הדתית".
התקיימו דיונים ערים ומעניינים מאוד בהם לקחו חלק כל משתתפי השבת ( 23משפחות) .התקיים גם מושב מיוחד לנשים
עם שלומית טור-פז (ט"צ) ,ובמקביל – סיור מודרך בקיבוץ .במהלך השבת העבירו אחדים מהרבנים שיעורים לקהל גדול
ומגוון של טירת צבי .סד ר היום העמוס לא מנע מהרבנים למצוא במהלך השבת זמן נוסף ל"שיחות פרוזדור" ,שנמשכו
עמוק לתוך הלילה .במוצש"ק התקיימה תפילת ערבית ,קידוש לבנה וריקודים ברחבת חדר האוכל ,ולאחריה התכנסו
המשתתפים לכתיבת משוב ,שיחת סיכום וצילום קבוצתי.
'שיחות פרוזדור'
אל תוך הלילה

סמינר יג"ל
בשבוע שעבר ,בימים שלישי עד חמישי ,התכנסו כ 00 -חבר'ה מגרעיני יג"ל ,גרעין בני עקיבא
וגרעין יונתן ,לסמינר שהתמקד בחברה הישראלית .מדווח עדי שגיא (מירב)" :התחלנו בבית
נועם ,שם אירחו אותנו כיד המלך ,ובין השאר נפגשנו עם הגב' חני שרייבר ,אם לעשרה ילדים,
שהתשיעי ,אליאב ,נולד עם תסמונת דאון .חני לימדה אותנו פרק באמונה ושמחה בגידול ילדים.
צפינו במופע "אין דבר כזה ילד רע" ,המועלה ע"י השחקן אושי גרוס ,מופע המביא את סיפור
חייו הכואב כילד בעל קשיי למידה גדולים ,עד שמגלה אותו אחד ממתפללי בית הכנסת ומזמין
אותו להופיע בלהקת בני עקיבא ,ומשם חייו משתנים .בערב סיימנו בשיחה מרגשת ומעצימה
שהועברה ע"י הגב' חגית ריין ,אמו של רס"ן בניה ריין ,מפקד "כוח בניה" במלחמת לבנון
השנייה ,שהוא וכל צוותו נהרגו בעת שניסו לחלץ כוח אחר שהיה תחת אש .בניה הי"ד הרבה
להתנדב כנער ,וגם בהיותו קצין ומפקד פלוגה דאג להביא אחת לשבוע את חייליו להתנדב
בהוסטל של אוטיסטים ".הסמינר נמשך יומיים נוספים בשדמות מחולה ,ותקצר היריעה
מפירוט כל העשייה .במשובים שערכנו הועלתה שביעות רצון גדולה מאד ,ואנחנו יכולים לומר:
הבנות והבנים שהגיעו לסמינר הם מלח הארץ!

מלח הארץ!

השתלמות בנושא פנסיה
בבארות יצחק נפגשו השבוע מעל  20מאנשי הכלכלה והמשק בקיבוצינו ,לחלקה השני של
ההשתלמות בנושאי פנסיה בכלל ופנסיה לחברי הקיבוצים בפרט .את ההשתלמות העבירו מומחי
שוק ההון מחברת "דש – בית השקעות" ,המלווים את הקבה"ד בתחומי גמל והשקעות .היוזמה
להשתלמות יצאה ממחלקת המשק של הקבה"ד ,והארגון המקצועי הופקד בידיו של שמיל
קורצמן (עלומים).

פנסיה לחברי
הקיבוצים

קורס מנהיגות אמצע החיים
בשעה טובה אנו עומדים לפתוח "קורס מנהיגות אמצע החיים" ,המיועד לחברים בגילאי 40
ומעלה מקיבוצי הדרום והגוש .הקורס יתקיים בקבוצת יבנה ויעסוק בנושאי מנהיגות ,למידה
הדדית ,תרגולים מעשיים ועוד ,והוא מיועד לחברים שכבר מילאו תפקידים ו/או עדיין
ממלאים ,או מיועדים לעשות תפקידים בעתיד בכל תחומי הפעילות .הנחיית הקורס ע"י
מיודענו ניתאי מלמד ,והוא יתקיים בעז"ה בימי רביעי ,בשעות  12:00עד  .10:00פתיחת
הקורס :ימים שלישי ורביעי ח'-ט' בטבת תשע"ב ( .)3-4.1.12ניתן להירשם דרך עדנה -
(.)mazkira2@kdati.org.il

מנחה הקורס -
ניתאי מלמד

חודש הארגון
לכבוד חודש הארגון של בני עקיבא הופקה ע"י מחלקת נוער וצעירים חוברת הדרכה ,ובה
הוצעה למדריכים בקיבוצים וברחבי הארץ זווית נוספת ,דגשים ייחודיים ופרשנות שלנו
למשמעותו של נושא החודש" :קדש חייך" .כל המעוניין מוזמן לקרוא ,ללמוד ולהשתמש
בחוברת שמצויה באתר הקבה"ד .בנוסף קיימנו בשבוע שעבר שני מפגשים להכשרת המדריכים
לקראת חודש הארגון .המפגשים ,שהתקיימו אחד בצפון ואחד בדרום ,נשאו את הכותרת
"מחדשים ומארגנים את חודש הארגון" .המדריכים שהשתתפו נהנו וגם קיבלו כלים טובים
למיצוי מיטבי של חודש הארגון.
.

קדש חייך -
פרשנות נוספת

מסע ה044 -
ביום ראשון יצאו משדה אליהו כ 400 -רוכבי אופניים ,למסע בן  5ימים ,שסופו בירושלים
ומטרתו גיוס כספים ל"אלין" .לאחר הגשם המבורך שירד בשבת ,העולם היה רחּוץ לכבודם של
הרוכבים שהתכנסו מכל העולם ,והתצפית הבהירה והנפלאה כלפי עמק הירדן והרי הגלעד
הוסיפה לחגיגיות .חוה כהן ,מזכירת שדה אליהו ,אמרה בדברי ברכתה" :בוקר טוב וברוכים
הבאים! זוהי זכות גדולה עבורי לברך את כל המשתתפים ב"גלגלי אהבה" – מסע האופניים ה-
 12למען ילדי בית חולים אלי"ן ,מסע שיוצא השנה מקיבוצנו ,קיבוץ שדה אליהו .בשנת ,2001
לפני  11שנה ,הוקם בשדה אליהו מועדון רכיבה ע"י בני יעקובי .באותה שנה הצטרף ד"ר משה
תורם ל"גלגלי אהבה" ,ומאז הוא השתתף בכל מסע ומסע .קבוצת שדה אליהו משתתפת
בגלגלי אהבה מאז  ,2002והקיבוץ תומך ואוהד קבוע של בית החולים אלי"ן ,באמצעות מסע
האופניים "גלגלי אהבה" .בני יעקובי הוא חלק בלתי נפרד של ועדת המסלול הOff-Road-
בתכנון התוואי .לכל המשתתפים של השנה תהיה הזדמנות לראות אזור יפהפה של המדינה
שלנו – כאן בעמק המעיינות .אנחנו רוצים להודות לוועדה המארגנת שבחרה השנה בשדה
אליהו כנקודת הזינוק .אנו מאחלים לכל המשתתפים מסע מוצלח .תיהנו ,שיהיה לכם שבוע
נהדר ,סעו לשלום וחיזרו בשלום!"

גלגלי אהבה
למען 'אלין'

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

