ב"ה כ"ז אדר א' ,תשע"ד

שלום לכולם,
מועצת צעירים

נפעם מ"מועצת צעירי התנועה" בכפר עציון ,משתף רזי את כולנו :היו שם אנשים יפים! פשוט כך .איכות
אנושית גבוהה שלא מזדמן להיפגש בה כל יום .זה התבטא בכל :ארגון ,לו"ז ,שפה ,כבוד ,הכלת דעות
שונות ,רמת דיונים ,אווירת הקדושה וחרדת האחריות .התגבשה שם קבוצה איכותית ,רב גילאית ,שטיפחה
ביחד חלומות משותפים על עתיד טוב יותר ,עם הוקרה והמון אהבה על מה שזכו לו בבית גידולם .רבים
חשו באוויר הדליל ממועט החמצן בפסגות הגבוהות אליהן הגענו ביומיים וחצי הללו .תגובות של הורים,
מורים ,מנהלים וחברים הבהירו שאכן זה קרה  ...אחת המשתתפות אמרה שלא ידעה שיש בתנועה כאלו
כוחות מדהימים ,ושעובדה זו נוסכת בה הרבה כוח להמשך הדרך .חיילות ויתרו על סופ"ש בבית וחייל
שסיים בשישי בבוקר מסע כומתה ,ולאחר הטקס נפרד מהוריו ועלה לכפר עציון להשתתף במועצה! אלו
שחתכו הביתה בשישי בצהרים הצטערו כששמעו מחבריהם על הניצוצות שהתעופפו שם .ייתכן שאנו
צריכים מפעם לפעם לרכז את פירורי הזהב כדי שנבין איזה אוצר יש לנו בידיים ,איזה תום ויופי אנושי נתון
לטיפוחנו וכמה עלינו לשמור עליו ולהבריק אותו עוד ועוד .תודה לכם צעירים יקרים ,על מי שאתם ועל מי
שעוד תהיו! והיו גם דיונים והחלטות .הוחלט להקים 'חברת ש"ס' לצעירי התנועה (סיום הבבלי תוך שנה
אחת ע"י הצעירים); הוחלט להקים סוג של תנועת בוגרים ולקיים מפגשי המשך וצוותי אקטיביזם חברתי;
הוצעה תוכנית כללית לשיפור והעצמת החינוך הבלתי פורמאלי ,וגם ניתנה הצהרה על תמיכה בבתי הספר
התנועתיים וחיזוק פועלם ומאמציהם .עכשיו עוברים ליישום ההחלטות ,ונקווה שעוד ניפגש ונדווח.
מכינת יונתן – עם הפנים קדימה

השבוע התקיים בקיבוץ עלומים דיון אסטרטגי בנושא מכינת יונתן .מדווח אמיתי פורת" :התמקדנו
ב הגדרת זהות וכיווני התפתחות .סיכמנו לפתח את המרכיבים העיקריים בזהות המכינה ,כפי שאנו באמת
ובישרות :מכינה המשלבת תורה ,עבודה וגמילות חסדים במובנים הפשוטים והעמוקים ,תיאורטית ,רוחנית
ומעשית; מכינה שהיא המכינה הדתית היחידה בארץ המשלבת בנים ובנות; מכינה השואפת להתפתחות
אישית של החניכים ושל הקבוצה מתוך חירות ואחריות אך גם מתוך דרישה ומחויבות .הצבנו את השאיפה
להגביר את הרצינות בכל מעשינו ולחזק את הלמידה בכלל ,ואת הצד הלימודי-תיאורטי של החקלאות
והיבטיה השונים מאידך .וכדברי אברהם יהושע השל" :עלינו להעמיד סולם בתוך הבקעה .ולכל יחיד
נאמר :עלה לפי כוחך ,ורב הכוח שביהודי ,וקצת יותר מכוחך .וזה העיקר :קצת יותר מכפי כוחך ."...
ביררנו גם את הייחוד שבמכינה המשולבת וחיה בתוך קהילה קיבוצית ,לצד הצורך בהתפתחות הפנימית
בתוך קבוצת המכינה ,וסיכמנו ש"טוֹב אֲ ֶׁשר ֶׁתאֱ חֹז בָּ זֶׁ ה וְ גם ִמזֶׁ ה ַאל תנח אֶׁ ת-י ֶָּׁדָך ,כִ י יְ ֵרא אֱ ֹ-ל ִקים יֵצֵ א אֶׁ ת
ֻּכלָּם".

אירוח משפחות בליל הסדר

התק"צ ,התנועה הקיבוצית הגדולה ,מארחת בליל הסדר מאות משפחות עירוניות המבקשות להסב
ל"שולחן ערוך" קיבוצי ,ולשמוח כבני חורין .גם אנחנו ,הקיבוצים הדתיים ,התבקשנו לפתוח את בתינו בפני
אלה שאין ביכולתם לחוג את החג "ככל חוקתו ומשפטו" .מכיוון שאין ביכולתה של מזכירות התנועה
לבדוק את ההתאמה שבין כל המבקשים להתארח אצלנו לבין המשפחות המוכנות לפתוח את ליבם וביתם,
אנו פונים ישירות לחברים ,מציעים לכולם לארח משפחה לליל הסדר ,ומבקשים שהמוכנים לארח יתקשרו
למזכירות התנועה ( ,)30-637073706ואנו נחבר בין המארחים ,למבקשים להתארח.
רתמים

ליד קיבוץ רביבים ,ב"כפר רתמים" ,התיישבו משפחות דתיות צעירות – בְ רבוֹת מהן אחד מבני הזוג הוא בן
הקיבוץ הדתי .ב"ה ,לאחר כ 5 -שנים המקום פורח ושוקק חיים .למעלה מ 03 -משפחות ,ולהן כ053 -
ילדים ,בונות את ביתן על בסיס שלושה עקרונות :יישוב הנגב והפרחת המדבר; קהילה דתית אורתודוכסית
המשלבת בתוכה סובלנות ועין טובה כלפי מגוון של אורחות חיים; מעורבות חברתית בסביבה הקרובה
והרחוקה .הנהגת הישוב פנתה למזכירות הקיבוץ הדתי בבקשה להיעזר בתנועתנו בהקמת המשק החקלאי,
בתכנון היישוב ובבניית התשתית הארגונית-קהילתית שלו ,ואנחנו שמחים לסייע כמיטב יכולתנו.
ועדת הגשמה של בני עקיבא

העבודה השוטפת של מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא נעשית בוועדות משנה .לאחרונה התכנסה
"ועדת ההגשמה" ,המתמקדת בהגדרת יעדי ההגשמה של בוגרי התנועה והעלאת המּו ָּדעּות של חניכי
התנועה לחשיבות ההגשמה האישית .כידוע ,ההצטרפות לקיבוצים אינה נמצאת כיום בראש רשימת
היעדים ,אך ברחבי הארץ פזורים לא מעט מבוגרי בני עקיבא בשלל משימות לאומיות שבהן באה לידי ביטוי
מערכת הערכים התנועתית :כ 03 -תלמידי י"ב פזורים ב 0 -דירות במסגרת תוכנית של"פ – שמיניסטים
לעיירות פיתוח; בש.ש .לפני הצבא – ישנם למעלה מ 733 -בנים ובנות ,המאוגדים ב 70 -גרעינים; במסלול
הנח"ל משרתים כיום  6גרעיני בני עקיבא ,העושים פרקי משימה בעיירות פיתוח או בעבודה חקלאית ,ועוד
בוגרים בתוכניות מגוונות .הוועדה שמעה על הרצון והצורך בהקמת ישובים חדשים ,ובהכנת גרעיני
התיישבות ע"י מדריכים הבאים מהקיבוצים והמושבים ,וסיכמה לפעול להעלאת הנִ ְראּות של הגשמת
יעדים לאומיים ע"י בוגרי התנועה.
עצירת גשמים

התאחדות חקלאי ישראל התכנסה השבוע לדיון חירום בעקבות עצירת הגשמים .לפי נתוני השירות
המטאורולוגי ,מאז  7207לא היה חורף שחון כמו החורף הזה ,במיוחד בצפון המדינה .בימים אלה
מתחילים להשקות את גידולי החורף ,ולמרות שבזכות ההתפלה לא חסרים מים ,הרי שמחיר המזון הגס
לבעלי חיים יעלה ,מחירי הפירות והירקות יעלו ,ו"יוקר המחיה" – מונח מפתח במדיניות הממשלה מאז
המחאה החברתית – עלול לעלות ולזעזע פעם נוספת את החברה בישראל .אנו תפילה שהחששות יתבדו
ושנזכה לשפע גשמי ברכה בתקופה הקרובה.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

