ב"ה יום שלישי ,ב' באב ,תשע"ד

שלום לכולם,
חדשות היממה האחרונה מבהירות לנו שאנו עדיין בעיצומה של המערכה .הערכתנו הרבה למפקדי צה"ל,
ואהבתנו עצומה לחיילים המחרפים נפשם להגן עלינו ועל כל אזרחי ישראל; דאגתנו לפצועים וביחד עמה
איחולינו להחלמה מהירה; ליבנו עם משפחות הנופלים .ה' עוז לעמו יתן ,ה' יברך את עמו בשלום!

מילים חמות שקיבלנו ממשואות יצחק

"משואות יצחק הצטרפה אל תנועת הקיבוץ הדתי לפני מספר שנים מועט .הימים האחרונים עוזרים לנו שוב להבין
מה משמעות השתייכותנו לתנועת אם ערכית ,חמה ותומכת .אתם ,שדה אליהו וטירת צבי ,נתתם לנו להרגיש ולהבין
שהקיבוץ הדתי הוא קהילה של קהילות  ,נתתם לנו להרגיש שאנו בבית ואף יותר מכך .תודה על הנכונות ,בהתראה
כ"כ קצרה ,להירתם למבצעי אירוח של ילדי משואות יצחק וקייטנת ית"ד .תודה על הלב החם ,תודה על כל העשייה
בשטח בכל המובנים ,ותודה על כך שאתם "אחים" לבית משואות יצחק בימים טובים ובימים קשים .שהקב"ה יזכה
אותנו להשיב לכם כגמולכם בשמחות ובעשיית טוב וחסד ,בית משואות יצחק ".כל מילה נוספת – מיותרת! תודה!!
עדכון צח"י עלומים

אנחנו כבר ביומו ה 20 -של המבצע .ביום חמישי הייתה נפילה אך התברר כי מדובר ב"משהו אחר"  ...צוות צח"י
הוציא הודעה רק לאחר שנעשתה בדיקה וחקירה והתקבל אישור לפרסם את הדברים :מדובר על פגז תועה של
כוחותינו .כחברי צח"י חשוב לנו לפרסם את הדברים בשקיפות ובאמינות מלאה ולא על בסיס שמועות .נגרם נזק
בחלונות ,בדלתות ,באהילים ובמנורות .שמריה מלר אחראי על הקשר עם מס רכוש ,וחברים שביתם ניזוק
מתבקשים להעביר אליו את ההודעה .בשבת נסעו הרבה משפחות וחברים,
ומרביתם חזרו במוצאי שבת .אירחנו את משפחתו של הרב יוסף וייצן מפסגות,
ויחד עם חיילים רבים התפללנו בבית הכנסת באווירת שבת מיוחדת .בליל שבת
סעדנו בבתים ובבוקר שבת התקיים "נס פח השניצל ) "2הקרדיט לסטנלי קיי).
השולחן עליו סעדנו היה כשולחנו של אברהם אבינו ע"ה ,וכל חייל רעב ממנו אכל

'התועה'

וכל חייל צמא ממנו שתה" ,ב ֵרְך ה' חֵ יל ו ּופעַ ל ידיו ִּת ְרצֶ ה" .ובעניין החיילים – ישנן עשרות פניות בקשר למגורים
של חיילים בקיבוץ .אם היינו נענים לכל הפניות היו מתגוררים בקיבוץ מאות ואף אלפי חיילים .כל חייל מכיר
מישהו שמכיר מישהו מעלומים  ...אנחנו עושים ככל יכולתנו להכיל את החיילים
ש..ש ..תנומת לוחמים
שנמצאים כאן ,ותוכננו להיות כאן מלכתחילה ,ומשתדלים לספק את צרכיהם.
בדשא על יד החניה הקמנו פינה לחיילים נוספים ,סמוך למיגונית .אנחנו מציעים
לחיילים מקלחות וכביסות ,ומשתדלים לדאוג לניקיונן של המקלחות בבריכה
ובמקווה ,ולשירותים העמוסים בחד"א ובביהכ"נ .הכוחות שעוברים במקביל לכביש
הראשי מעלים ענני אבק וקשה מאוד לנסוע בו .אנו ממליצים לחברים לנקות את קולטי השמש כי הם מכוסים
באבק הטנקים ולכן אין מים חמים ...קייטנת הנכדים שהיתה מתוכננת לשבוע הבא מבוטלת בעקבות המצב.

'כח צביקה' ממשיך בפעולה

בתחילת השבוע שעבר נהרג בלחימה בעזה סרן צביקה קפלן הי"ד ,אשר היה קצין האג"ם בגדוד הסיור של גולני.
בעקבות מותו ולאור חייו ,הוקם ע"י נוער מירב "כוח צביקה" (בהשאלה לא מקרית מאותו כח מקורי ממלחמת
יוה"כ) ,אשר מטרתו לחזק את החיילים בחזית כמו גם את העם באשר הוא .הכוח פועל
בין השאר בהוצאה סיטונאית של חבילות לחיילים (אשר כל חברי וילדי הקיבוץ
לוקחים חלק בה) ובנסיעה לצמתים ולמרכזי הערים (בית שאן ,עפולה ,חיפה ,ובשבוע
הקרוב שוב לעפולה ,צומת צמח וירושלים) ובקיום מפגנים אשר כל כולם הבעת תמיכה
הבעת תמיכה בצה"ל
בצה"ל ,בעם ובמנהיגיו" .צביקה היה אדם מיוחד ואשרינו שזכינו שחי בקרבנו" ,מסכמים במירב.
עדכון – צח"י סעד

היום ה 22 -למלחמ ת "צוק איתן" התחיל בשקט יחסי ,עם "הפסקת אש" חד צדדית .משלב מסוים החלו שוב
התותחים להרעים בקולם ואנו בשגרת לחימה .פתחנו את מערכות החינוך בגיל הרך עם  22ילדים ובחינוך החברתי
מא' – ו' עם  43ילדים .חשוב לנו להדגיש שאנו שמחים ומכבדים את מי שחוזר ואת מי שבוחר להישאר מחוץ לאזור.
שתי האפשרויות קיימות ובאין הנחיה חד משמעית של פיקוד העורף ,אנחנו מאפשרים את מה שנראה בעינינו סביר
ואחראי .ברור לנו שמאד לא קל להיות נוודים ושיש מחיר לכל החלטה שאנו מקבלים בימים אלה .במידה ותהיה
קבוצת משפחות שמתארגנת ורוצה להיות ביחד באחד מקיבוצינו או בכפר נוער כל שהוא ,ננסה להיערך בהתאם.
חיזקו ואימצו בכל מקום ואתר .השבת עברה בשקט יחסי ,והנותרים בסעד נהנו משיעורו של הרב אלישיב קנוהל
שהתגייס ובא לחזק אותנו יחד עם אשתו מרים .היו ברוכים על תרומתכם! למרות שהיו כאן די מעט אנשים ,כל
החיילים שהגיעו לתפילה נחטפו לסעודת שבת ובחירוף נפש התקיים גם מניין
ראשון( .מי אמר שלא שומרים כאן על שיגרה .)...תודה גדולה למשה אש וללהב
תימור שעשו פעילות מקסימה לילדים .אין כמוכם! אחה"צ נאספו ילדים
והוריהם למופע קסמים חביב ובערב מחכה לנו המופע "שרים ומתחזקים" עם
אמנים מהשורה הראשונה .תודה לחמי על כל השפע שמרעיפה עלינו .אני מבקש
להודות לאנשי השומר החדש על החמ"ל שהם מפעילים בחצרנו ומסייעים רבות.

דוגמא אישית – צוות צח"י סעד

קיטנות איל"ן  -השנה זה נראה קצת אחרת...

קייטנות אילן ויתד יצאו השבוע לדרך ברבים מקיבוצינו .בכמה מהם התמונה נראית השנה קצת אחרת ...לשלוחות
הגיעו שתי קבוצות של ילדים – זו שהיתה מיועדת להם וזו של בארות יצחק .בנוסף למדריכים מבארות יצחק צורפו
למשימה גם בני נוער מעין-צורים" .מרגש לראות כל כך הרבה ילדים ובני נוער בשבילי הקיבוץ" ,אומרת בהתרגשות
רותם שכטר ,מזכירת שלוחות .גם קיטנת אילן של סעד הצטרפה לזו של קיבוץ מירב והיא מונה יחד כ 42 -חניכים
וכ 22 -מדריכים ואנשי צוות .בהחלט מרשים!!! יישר כח לבני הנוער בכל הקיבוצים אשר עושים עבודת קודש.
איחולי החלמה
איחולי החלמה לחייל יעקב עמית ,מקיבוץ שלוחות ,שנפצע בידו במהלך הלחימה .יעקב
עבר אמש ניתוח בבית חולים ברזילי .הוא מרגיש טוב ,ואנו מקווים שישתחרר בקרוב.
עֹושֶׂ ה שָׁ לֹום בִּמְ רֹומָׁ יו הּוא י ַעֲ שֶׂ ה שָׁ לֹום עָׁ לֵ ינּו וְעַ ל כָׁל י ִּשְ ָׁראֵ ל ,וְאִּ מְ רּו ָאמֵ ן.
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

