בס"ד

שלום לכולם,

-

אות התעשייה לביו-בי
אות התעשייה על מוֹ ִבילוּת חברתית וסביבתית הוענק בשבוע שעבר למפעל ִבּיוִֹ -בּי )שדה
אליהו( .בטקס חגיגי ,שנערך במעמד שר התמ"ת שלום שמחון ,קיבלו חמישה מפעלים
מצפון הארץ את הפרס ,שמבטא את הקשר החשוב בין התעשייה לקהילה הסובבת אותה.
בנימוקים לבחירת ביו-בי כזוכה בפרס נאמר" :על מעורבות ותרומה לקהילה הכוללים:
קשר ותמיכה כספית במכינת העמק – מכינה קדם צבאית לחילוניים ודתיים – לצורך
פיתוח ובניית תוכניות לימוד חדשות; קשר עם עמותת "פעמונים" והתנדבות מנהלים
מהמפעל בעמותה; אימוץ אולפנת "גלעד"; העסקת חמישה תלמידים מבית הספר לחינוך
מיוחד שבקיבוץ חמדיה ,וכן העסקת בעלי צרכים מיוחדים ואוכלוסיות מיוחדות מכל
האזור .בתחום רכישת כחול לבן החליפה החברה ספקית חומרי גלם של חלקי פלסטיק
מהולנד לטובת חברת "ליפסקי" הישראלית" .ברכותינו שלוחות לצוות ביו-בי – יישר כח!

מעורבות ותרומה

צהלי
מכינת "צהלי" שבמשואות יצחק פתחה את שנתה השישית עם מספר שיא של חניכות –  ,46ועוד מספר
בוגרות שהצטרפו לאחר סיום שירותן הצבאי ללימוד ב'זמן אלול' .בראש המכינה עומדת מיכל נגן
)עתניאל( ,וּ ְלידה יפית קליימר )מודיעין( ,שני מאור )שפיר( ,ענב דורי )עין צורים( ורבקה שרמן )מרכז
שפירא( ,שהצטרפה אל הצוות בשנה זו כמורה ומחנכת .על הקשר השוטף עם משואות יצחק מופקדת
החל משנה זו ענת אריאל ,שהחליפה את הניה אורן שליוותה את המכינה במסירות מיום הקמתה.
במהלך הקיץ הוצב מבנה יביל נוסף ,שבא לענות על צרכי המכינה שברוך ה' הינם הולכים וגדלים.
לצוות ולתלמידות שלוחים איחולינו" :תחל שנה וברכותיה".

שיא במספר החניכות

מפגש רבני הקיבוץ הדתי
בבארות יצחק התכנסו השבוע כמחצית מרבני קיבוצינו ,להתעדכנות ולדיון בנושאים שעל סדר היום.
בחלק הראשון של המפגש התארח הרב זאב ויטמן ,הרב של תנובה ,ש"מחאת הקוטג'" העלתה לסדר
יומו נושאים רבים המחייבים תשומת לב ותשובות מהירות .לבקשתנו התייחס הרב ויטמן לפתרונות
המוצעים ע"י תנובה לשאלת שינוע החלב בשלושת הימים של איסור מלאכה :שני ימי ראש השנה
הבעל"ט  +שבת הצמודה אליהם .כזכור ,הבעייה התעוררה לפני שנה ,והיא צפויה לחזור עוד  4פעמים
בעשור הקרוב .בהמשך התקיים דיון בסוגיות שונות הקשורות לכשרות החלב ומוצריו ,המיוצרים
בארץ והמיובאים .בהמשך המפגש נמסר מידע על התקדמות ַה ֵה ָע ְרכוּת לקראת שנת השמיטה תשע"ה
הבעל"ט ,ועל פעולותיה של ועדת השמיטה הממלכתית .את המפגש חתם דיון פנימי של הרבנים,
שהוקדש לנושאים מגוונים שעל סדר יומם.

מפגש עם הרב ויטמן

ספרים ,רבותי ,ספרים
בתוך שבוע יצאו לאור שני ספרים חדשים ,פרי עמלם ויצירתם של שניים מתוכנו :ספרו של הרב
ד"ר עמית קולא ,רב קיבוץ עלומים ,הנושא את השם" :הוויה או לא היה – היסטוריה וספרות,
שפה דתית ודמות האל" .הספר יצא בהוצאה משותפת של בוגרי ישיבת הקבה"ד בעין צורים
ומזכירות התנועה ,וערב השקה נערך בבית קהילת ידידיה בירושלים ,בהשתתפות הרב יובל
שרלו ,הרב ד"ר יהודה ברנדס ,ד"ר משה מאיר ,מר תומר פרסיקו ,ורבים מבוגרי הישיבה .ספרו
וּב ִנינוּ – כך שוקם הקיבוץ הדתי מחורבנו במלחמת
של ד"ר נחום ברוכי )בארות יצחק(" ,נָקוּם ָ
העצמאות" ,המבוסס על עבודת הדוקטורט של נחום ,יצא בהוצאה משותפת של "יד יצחק בן
צבי" ומזכירות התנועה ,והוא כבר משך את תשומת ליבה של התקשורת .את שני הספרים ניתן
להשיג במזכירות הקבה"ד .לנחום ולרב עמית – ברכות! יישר חילכם לאורייתא!
שני ספרים תוך שבוע

מהנעשה בישיבת מעלה גלבוע
שנת הלימודים בישיבת השילוב במעלה גלבוע נפתחה והפעילות רבה :מחזור חדש – כ60 -
תלמידים ישראלים ו 10 -מחו"ל לומדים בשילוב החדש ,שילוב י"ט .הם מצטרפים לכ30 -
תלמידים שממשיכים משנה שעברה ,תלמידים שהגיעו לזמן לימוד באמצע השרות הצבאי ,וכן
בוגרים .סה"כ כמאה ועשרה תלמידים "בזמן אלול" .נוי בבית הספרים – פרוייקט הנמצא
בעיצומו ,והוא כולל שתילה של שיחים ופרחים בכניסה החדשה לספרייה .מטבח עם צוות חדש
– רעיה אריאל )שלוחות( ואבי ויצמן )בית שאן( נכנסו במרץ לעבודה כמפעילי המטבח וחדר
האוכל ,זאת בנוסף להשקעת סכומים גדולים לשדרוג המטבח וחדר האוכל .התלמידים מרוצים
מאד מהשינוי ,גם מארוחות הצהרים המסופקות על ידי מטבח עין הנצי"ב ,וגם מהארוחות
החלביות המוכנות על ידי אבי ורעיה" .וזאת ליהודה" – חוברת של ישיבת מעלה גלבוע תצורף
לגיליון ראש השנה של העיתון "מקור ראשון" .החוברת יוצאת לזכרו המבורך של הרב יהודה
עמיטל ,והיא עוסקת ביחס של ישראל לעמים .החוברת עוצבה על ידי נרית זליגר )מעלה גלבוע(,
ובכוונת צוות הישיבה להוציא לאור במהלך השנה עוד שלוש חוברות .המעוניינים לקבל את
החוברות מוזמנים לפנות למשרד הישיבה או למזכירות הקבה"ד .סדרת ימי עיון – בעז"ה ביום
שלישי ,ו' בתשרי ,ייערך בישיבה יום עיון שיוקדש לזכרו של אבי אפנר ז"ל ,שנפל באסון
המסוקים .יום העיון יעסוק בענייני הימים הנוראים ,והציבור מוזמן!

פעילות אינטנסיבית

מסיבת פרידה – עדי שגיא ומיכל אחיטוב
חברי המזכירות הפעילה ועובדי התנועה התכנסו השבוע למסיבת פרידה ממיכל אחיטוב
)מחלקת חינוך ,סעד( ומעדי שגיא )מחלקת ביטחון ,מירב( .בחלקה הראשון של המסיבה יצאו
כולם לסיור מודרך בחאן שבחדרה ,ממנו יצאה בין השאר "הקומונה החדרתית" שהיתה שותפה
לפני כ 100 -שנה להקמת דגניה .לאחר כשעתיים של לימוד מורשת ,הגיעה החבורה כולה לקיבוץ
גן-שמואל ,קיבוצו של אבישי טבת – שותפו של עדי למחלקת הביטחון .בנוסף לתודות ולברכות
להם זכו עדי ומיכל מחבריהם לעבודה ,הוקרנו על המסך מצגות וסרטים המתארים את פעילות

חברי המזכ"פ ,והיה שמח! איחולי דרך צלחה לעדי ומיכל!

לא רק תודות וברכות

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

