בס"ד

שלום לכולם,

ימין אורד – שיקום
ביום חמישי ,ראש חודש שבט ,חזרו חניכי כפר הנוער ימין אורד
לגור בכפר .במהלך החודש האחרון ,מאז החזרה מחופשת חנוכה,
למדו הילדים בבית הספר שבכפר ,שלא נפגע מהשריפה ורק עבר
צביעה וניקוי להסרת הריח .באותה תקופה גרו החניכים במחנה
הנופש הצה"לי שבגבעת אולגה ,מכיוון שחלק ניכר מהבתים
הישנים יצא מכלל שימוש .בדיוק  5שבועות לאחר פרוץ הלהבות
התכנסו כל אנשי הכפר ברחבה ליד עין הוד ,וממנה עלו רגלית
עם ספרי התורה לביתם המחודש .הטכס כלל תפילה בבית
הכנסת – שלא נפגע כלל – וקביעת מזוזות על דלתות הקראוונים
שמשמשים כמגורים זמניים .היה אירוע חינוכי ומרגש מאד!

חנוכת הלולים בבארות יצחק
חברי בארות יצחק התכנסו בשבוע שעבר לחגוג את סיום
הפרויקט של הסבת לולי ההודים לגידול פטם .זהו פרוייקט כלכלי
משמעותי בתחום החקלאות ,ייחודי בהיקפו ,שנעשה במקצועיות
מהמעלה הראשונה על ידי צוותים על טהרת עבודה עצמית של
חברי בארות יצחק ,ובמשך זמן קצר ביותר – לגאוות הקיבוץ
כולו .הושע נתנזון ,מרכז ענף הלול שיתף את הקהל הרב
בתחושותיו – "אני גאה לעמוד בראש ענף משמעותי ביותר
בכלכלתה של בארות יצחק ,ענף השומר על צביונו החקלאי של
המשק" .שמוליק ברוכי ,מרכז המשק ,שיבח את העוסקים
במלאכה ובמיוחד את שני חברי המשק דוד פורת ואהרון גל,
שניהלו את הפרויקט במקצועיות ראויה להערכה ,וקרא לדור
הצעיר להצטרף לעבודה החקלאית .הטקס היה מכובד מאד ,וכפי
שציין אחד האורחים" :הערב היה מאורגן להפליא  ...הכל תיקתק
ודפק כמו שעון ,ועמד בכבוד בסטנדרטים בינלאומיים של אירוע
בלוקיישן ייחודי ולא שגרתי".
אירוע לא שגרתי

גרעין קיבוצי לעלומים
כפי שנכתב בדיווחים קודמים ,בימים אלו מתגבשת קבוצה
של תלמידי י"ב מירושלים המובילה הקמת גרעין נח"ל ,תחת
השם הזמני "גרעין קיבוצי לעלומים" .מזכירות עלומים
אישרה השבוע את בקשתם לראות את עלומים כמשק היעד
לתקופת השל"ת המוקדם ,ובעז"ה גם להמשך המסלול.
מזכירות הקבה"ד מינתה את אמיתי פורת )כפר עציון( לליווי
הגרעין בשלבי התגבשותו ,ולסיוע לצעירים בניסוח "תעודת
הזהות" של הגרעין ,ובבניית התוכנית שתשלב תורה ,עבודה
וגמילות חסדים .עדי שגיא ,מרכז מחלקת בטחון ויג"ל ,שותף
גם הוא למשימה .שלושה מנציגי הגרעין הגיעו השבוע
למשרדי דובנוב  ,7ובישיבת המזכירות הפעילה הציגו את
תעודת הזהות שהתגבשה ואת טיוטת התכנית .היוזמה
הברוכה מעוררת בנו גאווה ושמחה ,והמזכירות הפעילה
הולכת יד ביד עם הקבוצה ,ומסייעת בכל שניתן ,מתוך ידיעה
ברורה שבנוסף ללהט בעיניים צריך הרבה סיעתא דשמיא כדי
להגיע ליעד המיוחל .אנו תקווה שאכן בכוחות משותפים,
נצליח במימוש החזון.

בכוחות משותפים  -נצליח

ועידת בני עקיבא – התנועה העולמית
רבים מבין חברי הקיבוץ הדתי נכחו במושב הפתיחה של
ועידת התנועה העולמית של בני עקיבא :חלק קטן כשליחים
ופעילים בעבר ,וחלק גדול שעלו ארצה והתיישבו בקיבוצינו
כמגשימי ערכי תנועת "תורה ועבודה" .כותרת הוועידה היא:
"בשליחות המדינה" ,והיא מתנהלת בשפה המשותפת לכולם:
עברית!
בשליחות המדינה

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

