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קרן תורה ועבודה
באולם שברחוב דובנוב  7התכנסה השבוע הנהלת "קרן תורה ועבודה" לישיבה
שעיקרה נסב על אופן ניהול נכסי הקרן .הקרן נוסדה ב ,1934 -כשמטרותיה
הציבוריות – כפי שהן מוגדרות במסמכיה הרשמיים – הן" :הספקת הצרכים
החברתיים ,התרבותיים ,הדתיים ,הרוחניים והסוציאליים של חברים בפועל
המזרחי" .בהנהלתה ישב אברהם )רודי( הרץ ז"ל ,והצטרף אליו דוד בית אריה ז"ל.
מאז ,ולאורך כל השנים ,הקבה"ד שותף בהנהלת הקרן ובנכסיה הרבים ברחבי הארץ,
בהם בתי כנסת ,מועדונים וסניפי בני עקיבא .כמו-כן מחזיקה הקרן את הבניין ברחוב
דובנוב  7בתל אביב ,שבו יושבת מזכירות הקבה"ד למעלה מחמישים שנה .כידוע ,כל
המרבה בנכסים – מרבה דאגה ,וד"ל.

מרבה נכסים – מרבה דאגה

שבת רבני הקבה"ד בשלוחות
בשבת "וישלח" התכנסו רבני הקיבוץ הדתי וחברי המזכירות הפעילה בקיבוץ
שלוחות .המושב הראשון יוחד לנושא" :המחיר הציבורי של בעל תפקיד בקהילה,
ומנגנוני ההגנה" .במהלך הדיון הועלו הקשיים שיש לרב בעבודתו בקהילה קטנה
ואינטימית ,והועלו רעיונות לדרכי התמודדות .לאחר סעודת השבת נערך דיון
בהשתתפות צעירים מהקיבוץ ,בנושא" :מעורבות הצעירים בחיי הקהילה במצב של
מציאות משתנה" – כיצד ניתן לרתום את הצעירים לפעילות חברתית-תורנית ,ולסייע
לנקלטים להתמודד עם אורח החיים השיתופי .בהמשך השבת העבירו הרבנים אחד
לשני יוזמות חדשות שהנהיגו בקיבוצם ,ונשות הרבנים נפגשו עם השופטת עיריה
מרדכי ,תושבת הקיבוץ ,אשר שוחחה עמן על" :הרהורים על משפט ,מדע ומשפחה".
במהלך השבת העבירו אחדים מהרבנים שיעורים לקהל מגוון בקיבוץ.
גן בית רימון

 25משפחות רבנים ומזכירות פעילה

ביום שלישי שעבר קרסה תקרת הגג בגן הילדים של קיבוץ בית רימון .בנס לא נפגע
אף לא ילד אחד מתוך  34ילדי הגן ,מכיוון שדקות אחדות לפני הקריסה הם יצאו
מהחדר .הגננת ששהתה בגן נפצעה קל ,ואנו מאחלים לה החלמה מהירה .בעקבות
האירוע נסגרו כל מבני החינוך בקיבוץ .במכתב שקיבלנו השבוע מבית רימון נכתב:
"היתה לנו 'שבת הודיה לה' על הנס שקרה לנו .שינינו את סדר היום :אחד האבות
עלה לתורה עם כל ילדי הגן כדי לברך 'הגומל' ,ולשיר עימם 'המלאך הגואל אותי מכל
רע  ."'...לאחר התפילה התקיים קידוש עם הפתעות לילדים וכל שלושת הדוברים
בקידוש שיבחו את יוסי יורב ,מנהל הקהילה ,ואת חברי ועדת חינוך ,שגילו מנהיגות
אמיתית ,והביאו הרבה כבוד לקיבוץ בית רימון.

מודים על הנס

"יום הערכות"
חברי המזכ"פ נפגשו השבוע לישיבה מיוחדת – ישיבת הערכות לשנת תשע"א.
בהנחייתה של תמי לס ,יועצת ארגונית העובדת עמנו במסגרות שונות ,פרסו חברי
המזכירות הפעילה אחד-אחד את יעדיהם לשנה הקרובה .המסר שניתן לחברי
המזכירות הוא לפעול במרץ לקידום היעדים שבכללם :הנהגת הדור הצעיר למעורבות
והובלה; מתן מענה בתחומים הכלכליים למגוון הקיבוצים; קידום הצמיחה
הדמוגרפית בקיבוצים עם אוריינטציה ברורה להצטרפות לחברות בקיבוץ )חברות על
כל גווניה(; העמקת הקשר בין התנועה לבין חבריה ,ועוד ועוד ...לאחר דיונים
מעמיקים ,שאלות מהותיות ואפילו "העלאת רעיונות מהפכניים" ,ניתן אור ירוק
להביא את התוכניות לאישור המזכירות הרחבה.

המסר – לפעול במרץ

שביתת החקלאים
כשותפים ב"התאחדות חקלאי ישראל" ליווינו את "שביתת החקלאים" מיום לידתה.
לשמחתנו ,בקיבוצי הקבה"ד מעסיקים יחסית מעט עובדים זרים בחקלאות ,אך אנו
שותפים מלאים למצוקה של מגדלי הירקות והפירות ,שאינם יכולים לקבל את מכסת
כוח האדם שאושרה להם ע"י ועדה מקצועית במשרד החקלאות .למעשה ,מטרת
השביתה היא רחבה יותר מאשר שאלת העובדים הזרים :החקלאים ,ואנחנו בתוכם,
נאבקים על יחסה של הממשלה בפרט והחברה הישראלית בכלל אל החקלאות ואל
החקלאים ,ואנו מקווים שמשהו ישתנה אצל מקבלי ההחלטות.

נאבקים על היחס לחקלאות

סוף-שבוע ב"דונה גרציה"
הקבוצה הראשונה של חברי הקבה"ד תתארח השבת במלון "דונה גרציה" בטבריה,
לסופשבוע שכותרתו" :רבנות ואקדמיה" .לשמחתנו ,הביקוש עלה על ההיצע ,וכל 65
חדרי המלון מאויישים על-ידינו )נותרו חדרים לשבת פרשת יתרו( .התוכנית נפתחת
ביום שישי ,בשעה  ,10.00בטיול מודרך בטבריה ,והיא מסתיימת במוצאי-שבת,
בהקרנת פרק מתוך סדרת הטלביזיה" :הישיבה" .במהלך השבת יתנו פרופ' מוטי
זלקין והרב אילעאי עופרן הרצאות ושיעורים ,ובתוך הסעודות נשלב דברי תורה
הוּדים ,יוֹם ַשׁ ָבּתוֹן
נוּחה וְ ִשׂ ְמ ָחה אוֹר ַליְּ ִ
ופרקי תנועה .בעז"ה ,נזכה שיתקיים בנוְ " :מ ָ
יוֹם ַמ ֲח ַמ ִדּים".

הביקוש עלה על ההיצע

פורום רכזות הגיל הרך בקבה"ד
שבת שלום,

מפגש ראשון של הפורום ,מתוך ארבעה מפגשים שיתקיימו בעז"ה במהלך השנה,
התקיים בשבוע שעבר בבארות יצחק .את המפגש פתח הרב מאיר נהוראי בלימוד
ודיון בנושא :ימי החנוכה – היבטים הלכתיים ,חברתיים והסיפור ההיסטורי וחברי המזכירות הפעילה
בהתאמה לילדות המוקדמת .את הלימוד הקדשנו גם לנושא –עצירת גשמים –
ויישומו בגו הילדים ,ע"י שימת דגש על תיקון המידות ועשיית חסד ורחמים לכלל.
מפגשים אלו מוקדשים ללמידת עמיתים וליבון סוגיות העוסקות בצביון הדתי בגן
הילדים הקיבוצי.
נחמיה רפל

