בס"ד

שלום לכולם,

טקס לציון תחילת עבודות השימור של
בארות יצחק בנגב
ביום ראשון הקרוב ,ח' תמוז ) (20.6יתקיים הטקס –
בדיוק ביום בו התרחש הקרב המכריע שבעקבותיו
נקבע גבול מדינת ישראל מול עזה .נתכנס ליד מגדל
המים – השריד האחרון של בארות יצחק בנגב ויכבדו
אותנו בנוכחותם ח"כ זבולון אורלב ,אברהם דובדבני,
יוסי פלדמן – מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת
ואלון שוסטר  -יו"ר מועצה אזורית שער הנגב.
תחילתן של העבודות הנרחבות לשיקום האתר
וסביבתו הן פריצת דרך להעלאת המודעות הציבורית
להיסטוריה הייחודית ומלאת הגבורה של קיבוץ
בארות יצחק.
מפגש הכנה לצה"ל
מחלקת צעירים וביטחון ערכה מפגש הכנה לצה"ל
לבנים ובנות המסיימים בימים אלה שנת שרות
משימתית/תורנית במסגרת גרעיני יג"ל .באירוע
השתתפו כ 70 -חברי גרעיני יג"ל ,המכינות הצבאיות
והמדרשות .יום העיון נגע בנושא הזהות הדתית של
החיילים ,בהתמודדות עם לחצים במסגרת הצבאית,
בהבנת המעבר מארץ האזרחות לארץ הצבא ובשינוי
החד ממצב של שליטה מלאה בחיים ועיסוק על פי
בחירה חופשית למצב של ציות לבעל סמכות וקבלת
פקודות ובהכנה מנטאלית תוך הדמיית מצבים
למציאות ומציאת נקודות הכוח במסלול השירות.
הנוכחות היפה ,ההשתתפות הערה והתגובות החמות
העידו על נחיצותו והצלחתו של היום.

השריד האחרון מבארות יצחק שבנגב

הכנה להתמודדות עם המסגרת הצבאית

פורום מזכירים בקו הסיום
פורום המזכירים האחרון החותם את השנה התקיים
בקיבוץ סעד .המזכירים יצאו לסיור באזור וקיבלו
הסברים על הגזרה ,על ההתפתחויות בשנים
האחרונות ועל המורכבות של החיים בצל האיום.
המזכירים המשיכו בסיור בתוך קיבוץ סעד בהנחיית
עפר שלומי ,מזכיר הקיבוץ ,והתרשמו מהמהלך
המאסיבי לחיזוק הבנייה הביטחונית והמיגון,
ומההתפתחות החיובית של סעד בשנים האחרונות.
במועדון לחבר סיכמו המזכירים את השנה של
הפורום מבחינה מקצועית ומבחינת הדינאמיקה
הקבוצתית .בצד הערות לשיפור מפגשי הפורום ,ציינו
כל מזכירי הקיבוצים את החיוניות ,החשיבות
והייחודיות של הפורום שרק משתבח עם הזמן.

הפורום משתבח עם הזמן

קונגרס ציוני עולמי
שבוע מרתק עבר על הח"מ 5 :ימים של קונגרס ציוני
עולמי ,שמשולבת בו ועידת המזרחי ,היו לא רק קורס
מזורז בהלכות העם היהודי בכלל ובהתנהלותו של
הקונגרס בפרט ,אלא גם חוויה אישית .אין ספק
שאחד משיאי הקונגרס הציוני הייתה בחירתו של
אברהם )דובדב( דובדבני כיו"ר ההסתדרות הציונית
העולמית .לבחירה זו יש משמעות היסטורית:
לראשונה מאז ייסודו של הקונגרס הציוני יכהן כיו"ר
נציג הציונות הדתית ,מאנשי דור הכיפות הסרוגות.
בקול נרגש ,תיאר דובדב בנאום ההכתרה ,את הבית
בו צמח ,וסיפר על התמסרותו המוחלטת של אביו ז"ל
למפעל הגדול של העלאת יהודי התפוצות לארץ
ישראל ,ועל הזדהותה של אמו ז"ל עם העשייה
הציונית ועל נכונותה לגדל לבד ,בשנות הצנע ,את
ילדיה לחיי תורה ועבודה.

חוויה אישית

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

