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שלום לכולם,

יום עיון בעלומים ובבארות יצחק שבנגב
כ 250 -איש נטלו חלק ביום עיון מעניין ,ובחלקו הגדול אף מרגש ,שהתקיים בקיבוץ עלומים.
לאירוע שנקבע בדיוק ליום העלייה על הקרקע של בארות יצחק שבנגב (כ"ב בשבט תש"ג,
לפני  96שנים) ,הגיעו אוטובוס שלם של חברי בארות יצחק ,נציגים ממרבית קיבוצי התנועה,
רבים מילידי בארות יצחק שאינם גרים בו כיום ,נציגות מישובי האזור ומתעניינים מרחבי

יום מעניין ומרגש

הארץ .כולם הביעו את התפעלותם מהמסרים הציוניים-חלוציים-ערכיים-דתיים-אנושיים
העולים מן ההרצאות ,והדמעה בזווית העין והקול הרועד הן של המברכים והן של הקהל היו
עדות לרלוונטיות של המיזם .חלק מרכזי ממטרותיו של האירוע היה ציון סיום שלב א'
בעבודות השיקום והשימור ,ובמסגרתו אמרנו "תודה" בקול רם לכל הגופים השותפים
לביצוע ולמימון .מהאולם בעלומים יצאנו אל האתר ,וברוב עם השתתפנו בהסרת הלוט מעל
שלט ההנצחה החדש שנקבע על המגדל ,שהתכבדו בה משה אולניק ,חבר קיבוץ רביבים ונציג
עמותת "דור הפלמ"ח" ,ועדנה שוורץ ,חברת בארות יצחק שאביה נפל במערכה על המקום.
בשירת "התקווה" למרגלות המגדל ,יחד עם חברות בארות יצחק של אז ושל היום ,ננעל
המפגש הייחודי .חברי עלומים ,בסיוע משמעותי של חברי גרעין יונתן ,אירחו את הכנס
במאור פנים ,דאגו לכל הצד הלוגיסטי ואף הגדילו לעשות כשהעמידו לרשות הכנס את חדר
האוכל ,להרצאות ולארוחת צהריים (נפלאה!) ,והם עצמם עברו לאכול באולם בית המדרש.
תודה רבה לכולכם ,ולאבי – האיש אשר על הארגון – בראש ובראשונה!
סוף עונה במחלקת הנוער
מדווח רזי בן-יעקב (לביא ,מחלקת נוער ודור המשך) :עונת סמינרי החורף הסתיימה ואנו
שבעי רצון מהעשייה .השנה הגיע למלוא היקפו המבנה החינוכי הרצוי ,הכולל למידת שלושה
עמודי יסוד ,ויישומם :ערך השלום (ט') ,פרט וכלל ,יחיד וחברה (י') ,דמוקרטיה ויהדות
(י"א) ,והביטוי שמביא עמודים אלו לכלל מימוש – ערך כלל ישראל (י"ב) .על פי התוכנית
שבנינו ,החל משנה זו יעברו במהלך החורף כל נער ונערה שירצו בכך ,סדרת עולות חינוכיות-
לימודיות משמעותיות וחווייתיות המושתתת על ערכי היסוד הללו .את הסדרה תלווה סדרה
נוספת של פעילויות חווייתיות שתתקיים בקיץ ,והן תשלמנה לחניך/חניכה את התמונה
הערכית .הפעולות המתוכננות לקיץ הקרוב יתקיימו במגוון רחב של דרכים ואמצעים ,כגון:
היכרות עם התנועה ,מחנה עבודה ,הליכה נגד הזרם ,יהדות ומודרנה ,התיישבות .המאמץ
החינוכי של השנים האחרונות כבר נותן את אותותיו ,ולהערכתנו אי אפשר שלא לראות את
הפירות ולחוש בעוצמתם ובמתיקותם .אין זה אלא סימן שעלינו לאמץ את שיטתו של קרמבו
('מבצע סבתא')" :להתחיל הכי מהר ולאט לאט להגביר."...

"להתחיל הכי מהר
ולאט לאט להגביר"...

המזכירות הפעילה בקיבוץ בארות יצחק
זו הפעם השנייה שהמזכירות הפעילה מבקרת בקיבוץ בארות יצחק במסגרת 'מטה מול
מטה' .לאחר סבב מלא בין כל הקיבוצים חזרה המזכירות הפעילה לסבב שני של ביקורים,
אך הפעם במתכונת מעט חדשה :בשעות הבוקר החלו מפגשים בקבוצות קטנות המחולקות
לפי ענפים ותפקידים .לאורך היום כולו נפגשה המזכירות הפעילה עם כ 120 -חברים
במעגלים שונים .שמענו על הפעילות המשקית והחברתית ,שוחחנו על הנושאים המעסיקים
את חברי הקיבוץ ועל מקומה של התנועה ,ושמחנו לקבל סקירה מלאה מנציגי המזכירות
בתחום הכלכלי והחברתי ,בה הוצגו האתגרים השונים הניצבים כיום בפני בארות יצחק.
בשיחה עם החברים נשמעו דעות שונות במגוון נושאים ,אך בכולם בלטה גאוות היחידה של
ולל ֵּבן ביחד את מה שמעסיק את חברי
חברי קיבוץ בארות יצחק ,והרצון ַה ֵּכן לשוחח ַ

הורגשה גאוות יחידה

הקיבוץ .אנו משוכנעים שהביקור והשיחה יובילו להעמקת הקשר בין חברי בארות יצחק
לתנועה ,ויחזקו את היכולת של כולנו לפעול למען הערכים המשותפים .יישר כוח ותודה על
קבלת הפנים החמה.
מדיוני הצוות הכלכלי
בישיבה השבועית של הצוות הכלכלי (צביקי פורת – יו"ר ,ידידיה צור ,יענקל'ה רוט ,שרגא
וילק ,נחמיה רפל) עסקנו בהיבטים שונים הקשורים לביטוח (שכולנו מחוייבים לעשותו),
ונשקלה האפשרות לקדם שיפורים במערכת הקיימת .בדיון השתתף גם אליעזר שפיר (בארות
יצחק) ,הבקי מאד בתחום הביטוח ועוסק בו כבר שנים רבות .כמו-כן נדונו קשרי הקבה"ד
עם המסגרת הבנקאית הקיימת ,והודגש הצורך לפתוח מסגרות עבודה פיננסיות בבנקים
נוספים .חלק ניכר מהישיבה הוקדש להערכּות לקראת שנת השמיטה :צביקי דיווח על המשך
הפעילות עם משרד החקלאות מחד ,ועם ועדת השמיטה הממלכתית מאידך .מעורבותו
האינטנסיבית של הקיבוץ הדתי בגופים אלה (שלא לומר – הובלתם  )...החלה מיד בתום שנת
השמיטה הקודמת ונמשכת בימים אלה ,וחשוב לציין כי היא נובעת אך ורק מתוך שאיפה
להגיע לשנת השמיטה הבעל"ט עם מירב ההבנות בין הגישות ההלכתיות השונות ,בבחינת
"חיה ותן לחיות".
עמוד"ש 011
מזה כמאה שבועות ,מידי שבוע בשבוע ,יוצא הדף השבועי ל 1691 -כתובות דוא"ל של חברי
הקיבוץ הדתי ושל מקורבים לתנועה .ההתחלה היתה מעט חורקת – קשה היה להגיע
לכתובות ,הדף לא נפתח ,החברים לא ידעו שקיים דף כזה ועוד ...מאז הלך והתבסס לו
מקומו של עמוד"ש ,הוא נשלח במייל ובחלק מן הקיבוצים אף מתפרסם באופן קבוע בעיתון
הפנימי .אין ספק שזהו עוד נדבך בקידום הקשר בין פעילות התנועה לבין החברים בה ,מטרה
שהוצגה בפני המזכירות הפעילה במועצה האחרונה .עדות לכך שבתקופה האחרונה נעשה עוד
צעד בביסוס התנועה בלבבות החברים ניתן לחוש גם במפגשי 'מטה מול מטה' ,כשהשאלה
החוזרת – מה אתם עושים שם בדובנוב  ?6הוחלפה בשאלות כגון – במה עוד ניתן לקבל סיוע
מפעילי התנועה? מי יתן ונזכה שבמאה הדפים הבאים נדווח על התקדמות התנועה
והקיבוצים בתחומי העשייה השונים.
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

חיה ותן לחיות!

