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שלום לכולם,
בארות בנגב

בבוקר יום חמישי האחרון התקבלה במזכירות הפעילה הודעה בזו הלשון :בעוד שעות אחדות נמסור
בעז"ה את "בארות בנגב" לידי קיבוץ עלומים .לפני כ 5 -שנים יצאנו לדרך ,ואפילו יעד מוגדר לא היה לנו.
ידענו שצריך לספר את סיפורה של קבוצת בארות יצחק שבנגב ,ואפילו לא ידענו עד כמה הסיפור מופלא.
במהלך העבודה נחשפנו לסיפור חייהם וגבורתם של חברי הקיבוץ ,צירפנו שותפים ,גייסנו משאבים,
והיום – פשוט חלום! תודה לכל הצועדים יחדיו לאורך כל הדרך! תודה לריבונו של עולם שהחיינו וקיימנו
והגיענו ליום הזה! ואכן רבים וטובים הגיעו ליום העיון ולטקס חנוכת אולם 'בארות בנגב' – מרכז המורשת
וההדרכה ,וחשו את ההתרגשות שריחפה באוויר וליוותה את כל היום – מהשיחות לאורך היום ועד לטקס
לקביעת המזוזה וגזירת הסרט בידיהם של בני משפחותיהם של דור המייסדים .בין אם הייתם שם ובין אם
לא – אתר 'בארות בנגב' מזמין את ח ברי התנועה יחד עם כל עם ישראל ,להגיע ,לחוות ,ולהתוודע דרך כל
החושים לסיפורו של קיבוץ בארות יצחק בפרט ,ולסיפורה של תנועת הקיבוץ הדתי בכלל.
מועצת הצעירים התנועתי

"מי מכוון את התנועה?!"  -שרה להקת 'שוטי הנבואה' ,ושורה זו נבחרה להיות הכותרת של מועצת
הצעירים התנועתית ,שתתכנס בעוד פחות מחודש באכסניה בכפר עציון .ההחלטה על המועצה נולדה
במועצת סעד ,וקמה כתוצאה מרצונם של צעירים וצעירות להביע דעתם בסוגיות חינוכיות תנועתיות
שונות :בתי הספר התנועתיים ,החינוך הבלתי פורמאלי ,מחשבות והרהורים על תנועת בוגרים ועוד.
במועצה ישתתפו צעירים מכיתות י"א ועד בוגרי צבא (מה שפעם כונה בתנועות הנוער 'חבריא ג') וכבר
התגבש לו צוות של יוד-גימליות ,חיילות ובוגרות שעובד על ההפקה .ומה בתוכנית? דיונים ,מחשבות
ו'חפירות' עד אמצע הלילה ,פעילויו ת חברתיות והרבה חלומות לעתיד .לפרטים והרשמה מוזמנים הצעירים
והצעירות המעוניינים בכך לפנות למוריה אבישר מעין הנצי"ב .moriyaavi@gmail.com -
כנס המנהלים

"מפְ עָ לוֹת הציונות הדתית" ,ארגון גג למאות מוסדות ,עמותות ,ארגונים ורשתות חינוך של המיגזר הציוני-
ִ
דתי ,כינס השבוע במלון לחוף ים המלח את ציבור המנהלים ,לדיון בשורה ארוכה של נושאים המונחים על
שולחנם ,ובראש השורה ניצבת המצוקה התקציבית התמידית המאפיינת מוסדות חינוך .את הכנס כיבדו
בנוכחותם ובדבריהם רבנים ,שרים ,חברי כנסת ,ובעלי משרות בכירות במיגוון רחב של ענפים ומקצועות.
אנחנו ניצלנו את הכנס למפגש של כל מנהלי כפרי הנוער הדתי ,והרשינו לעצמנו לפרוש מהמליאה לשעה-
שעתיים ,ולקיים דיון פנימי בסוגיות מורכבות המעסיקות אותנו :איתור תלמידים לכפרי הנוער ,שמירה על
קרקעות הכפרים וניצולן למטרות חינוכיות ,איוש משרות ההדרכה ,החלפת צוות מורים ותיק ועוד.

'עושה השלום'

"אם רק נצליח ליצור סדק בליבם של בני הנוער ,סדק במציאות האלימה אליה נולדנו ,סדק במחשבה שאין
סיכוי  ,.. .סדק שדרכו תחלחל האמונה שאפשר וצריך לחלום על מחר טוב ושלם יותר ,סדק שישאב את
כולנו להצביע מחדש על כוכב הצפון הזה ששמו שלום – או אז נדע שעשינו משהו" .כך נפתחה הכנת
המדריכים לסמינר על השלום שהתקיים בקבוצת יבנה .כ 57 -משתתפים מכיתות ט' שמעו את הדסה
פרומן ואליעז כהן מספרים על פועלם למען השלום ,התווכחו ב"דיבייט" ענק ושמעו טיעונים חדשים על
הסכסוך ,למדו על השלום בבית – בתוך המשפחה ,ועל השלום בין עדות וקבוצות שונות בתוך העם ,וקינחו
בלימוד מקורות על השאלה "האם מותר לחלל שבת כדי להציל ערבי פצוע" ('קדושת השבת' מול 'חיי
האדם' ו'מפני דרכי שלום') .היה מוצלח! תודה למדריכים ולמשתתפים היקרים.
חיל האוויר במדרשת עין הנצי"ב

ב"יומן האירועים" האינטרנטי של חיל האוויר נכתב :על רקע הצהרות הרבנות הראשית בנושא גיוס בנות
דתיות לצה"ל ,נפגשו בשבוע שעבר בנות ממדרשת עין הנצי"ב ,שעתידות ללבוש מדים בקיץ הקרוב ,עם
אל"מ רפי אוחיון ,ראש מחלקת חות"ם (חובה ותכנון מקורות) .במהלך המפגש העלו הבנות סוגיות בתחום
שירות הבת הדתייה וקיבלו מאל"מ אוחיון מענה לכל שאלה .לסיכום הדגיש בפניהן אל"מ אוחיון את
הצורך בבנות עם ערך מוסף גבוה והרבה איכויות" :אתן פורצות דרך בתחום ,חשוב לנו שתגיעו לצה"ל
ותהיו שותפות בחברה הישראלית" .בחיל האוויר משרתות כ 066 -בנות דתיות בתפקידים שונים .החל
משנת  ,1622הצטרפו לשורות החיל  75בנות מדרשה" .אני ר ֹוצָ ה להיות שותפה לפעילות המבצעית ולהרגיש
צבא" ,מספרת חני תומר ,חניכה שעתידה להתגייס לחיל-האוויר" ,היה קשה במיונים ,אבל הציבו בפני
אתגר ואני אעמוד בו .אני מצפה לתרום ולהיות משמעותית לחיל" .אל המדרשה בקיבוץ "עין הנצי"ב",
הפועלת מזה  12שנה ,מגיעות בנות דתיות לאחר סיום לימודיהן בתיכון ,ולפני השירות הצבאי .במשך שנת
המדרשה ,לצד הלימוד התורני ,הן מקבלות ייעוץ והכוונה בתהליך הגיוס וליווי לאורך השירות הצבאי.
"בשנתיים האחרונות העמקנו את הקשר עם חיל-האוויר" .מסבירה מנהלת המדרשה ,לאה בן יצחק.
"הבנות מרגישות שיש להן כתובת ברורה ויש עם מי לדבר בכל הנוגע לגיוס ושירות בחיל".
הארגונים הכלכליים הקיבוציים עברו דירה

עשרות חברים ובני משפחה התכנסו במשרדים החדשים של "הארגונים הכלכליים הקיבוציים" בקיבוץ
נחשונים ,לחנוכת הבית ולהקדשת אולם הישיבות לזכרו המבורך של אחיקם בר-לוי ,מנהל ארגון הקניות
של קיבוצי הגליל העליון ,שהלך לעולמו לפני שנים אחדות .במערכת הכלכלית של הקיבוצים תופסים
"הארגונים" מקום חשוב ,ורבים הגיעו לאירוע" .הארגונים" שכנו עד כה ב"חוות הזרע" ,בפאתי תל-אביב,
בשטח "חיריה" עליו מוקם "פארק אריק שרון" ,והם נאלצו לעזוב את משרדיהם ולעבור מקום עם
התקדמות עבודות הפיתוח .הבחירה שלהם היתה כמו שלנו ,עת נאלצנו לעזוב את משרדינו ברחוב דובנוב:
למצוא מקום מחוץ לעיר הגדולה ,במרכז הארץ וקרוב לכביש  .0נברך אותם על שזכו להגיע בזמן קצר
למשרדים חדשים ,נאים ומרווחים ,בשעה שלפנינו הדרך עוד רבה וארוכה.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

