ב"ה ז' סיון ,תשע"ד

שלום לכולם,
צעירים בפעולה
השבוע זכינו לחוויה מרוממת נוספת מתוצרתם של צעירי התנועה (הצעירים) .מובילי 'מועצת הצעירים'
יזמו והפיקו ערב שכולו חתירה אל הצדק .כ 04 -חברים וחברות ,רובם בגילאי י"ג-י"ד ,כמה חיילים
וחיילות שהופיעו במדים ,מספר בוגרי שירות וגם כמה תיכוניסטים רציניים ,נטלו חלק בערב .לאחר מפגש
חברתי וארוחת ערב קלה שמענו הרצאה על המציאות הכלכלית הנוהגת כיום בישראל ,ועמדנו על התרחבות
הפערים ואי השוויון שנראים כמדיניות מכוונת ולא כתאונה או אי-הצלחה .בחלק השני הוצג לפנינו הבנק
הקואופרטיבי – בנק אופק ,ויחד עם נציגיו התלבטנו כיצד להטות שכם למאמצי גיוס בעלי מניות נוספים.
הצעירים בהחלט קיבלו על עצמם לפעול בנושא ,ויש לצפות לקמפיין פנים תנועתי וקיבוצי (ואולי גם כלל
מגזרי) .במפגש הושק גם פרויקט "חברת ש"ס" – אתר אינטרנט שהחל לפעול בימים אלה ובו יירשמו
הצעירים ללימוד משותף וסיום של התלמוד הבבלי תוך שנה תמימה .האתר עדיין לוקה בחסר ,ומתבצעים
בו שיפורים ,אך בימים הקרובים כבר ניתן יהיה להירשם בו .יש לציין בהתרגשות שלמפגש הגיעו גם
צעירים שאינם בני/בנות הקבה"ד ,הללו הוזמנו ע"י חבריהם ,תרמו למגוון והוסיפו לכולנו תחושה שמשהו
טוב קורה פה .כוונת הצעירים היא להמשיך ולקיים מפגשי למידה ,חוויה ואקטיביזם אחת לחודש-
חודשיים .המפגש הבא יתקיים בעז"ה במהלך הקיץ ,וכבר מתרוצצות כוונות להפיק שבת משותפת נוספת.
יש רגליים לטענה שבמקרה זה – השמיים הם הגבול.
ביקור במכינת עצם

זיו כרמל ונחמיה רפל ,רכז מחלקת הבטחון ומזכ"ל התנועה ,ממשיכים בסבב הביקורים והשיחות עם בנינו
ובנותינו הפרוסים ברחבי הארץ במסגרת שנת י"ג .הפעם הדרמנו לישוב נווה ,ישוב של מפוני גוש קטיף
הצומח לתפארת בתוך חולות חלוצה ,ובו שוכנת מכינת עצם ,היא מכינת עצמונה ,שנדדה עד למשכנה
החדש במבנה קבע מרשים ומכובד בישוב נווה .ישבנו לשיחה עם  3בוגרים ,ובדברים שהתמשכו לשיח ארוך
ומשמעותי ,כולל דברי תורה והגיגים מהלב ,ביטאו הבוגרים את החוויה הייחודית-לימודית-תורנית
העוברת עליהם בשנה זו .אנו רואים בקשר עם בני הקיבוץ הדתי נדבך חשוב בפעילות התנועה ,ומחזקים
בביקורינו את הבוחרים במסלול המכינות ,עליו נהוג לומר שהוא 'בונה קומה נוספת' באישיותם של הבנים.
דיברנו גם על הבית ,והדגשנו בפני הנערים את העובדה שהם מגיעים למכינה עם "עגלה מלאה" ,ומכאן גם
החשיבות לחזור הביתה ,להשפיע על הסביבה ,ולהוסיף לטוב בקהילות הקיבוציות מהן צמחו.

הכנסת ספר תורה לבי"ס דע"ת

בית הכנסת בקיבוץ סעד היה צר מלהכיל ערב חג השבועות את כל מאות התלמידים ,ההורים ,המורים
והחברים ,שבאו לחגוג וללוות בשירה וריקודים את הכנסת ספר התורה החדש לבי"ס דע"ת .לפני כשנה
הע לה יחזקאל לנדאו (סעד) ,המנהל הוותיק והמסור של בית הספר ,את הרעיון לכתוב ספר תורה ,ולהכניסו
לבית הכנסת השוכן בין כותלי בית הספר החדש והממוגן .בעזרת כולם נמצא המימון שאיפשר לומר בערב
חג מתן תורה ,בשם ובמלכות ,את ברכת "שהחיינו" .הספר נכתב על ידי חבר סעד ,סופר סת"ם אליהוא
שנון ,במימונה של כל קהילת בית הספר וידידיה .את השמחה כיבדו בנוכחותם ובברכתם מר תמיר עידאן,
ראש המועצה האזורית שדות נגב; מר בועז קולומבוס ,מחמ"ד המינהל; הרב שמעון אמור ,המפקח הכולל
של בית הספר מטעם המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך ,ונחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה.
חילופי גברי

המזכירות הפעילה של הקיבוץ הדתי העבירה למזכירויות הקיבוצים "הגדרות תפקיד" של המשרות
העומדות להתפנות במהלך החודשים הקרובים .מדובר על :מנהל המחלקה לצמיחה דמוגראפית (כיום
התפקיד מאוייש ע"י שרגא וילק); מנהל המחלקה לנוער וצעירים (כיום התפקיד מאוייש ע"י רזי); מרכז
מדרשת תורה ועבודה (כיום התפקיד מאוייש ע"י לימור ספראי) .חברים/ות המעוניינים/ות לגשת ל"מכרז",
מוזמנים/ות לפנות למזכירות קיבוצם או/ו למזכירות הקבה"ד.
ביקור בארץ בנימין

חברי הוועדה הרעיונית-מדינית ,מתוגברים בחברים מהמזכירות המורחבת והמזכירות הפעילה ,הקדישו
יום לסיור לימודי בארץ בנימין .את היום הדריכה תמר אסרף ,הדוברת הנמרצת והמוכשרת של "מטה
בנימין" .הסיור הוא תולדת שיח בין תמר ,המתגוררת בשכונת היובל שבמרומי הישוב עלי ,לבין זיו כרמל,
רכז החינוך והביטחון בתנועה .מתאר זיו" :בעקבות אירועי תג מחיר בשנה האחרונה נולד שיח עם תמר,
ונוצרה הסכמה שיש לראות את הדברים מקרוב ,בשטח עצמו ,בבחינת 'דברים שרואים מכאן לא רואים
משם  .'...הסיור נפתח בעלי ,בביקור מרשים במכינת 'בני דוד' הגדלה ומתפתחת ,ובשיחת עומק עם הרב
אלי סדן ,מקים המכינה ,איש ' תורה ועבודה' השואף להעמיד את התורה במרכז חייו של האדם .מהמכינה
העפלנו לשכונת היובל ,ונפגשנו עם יו"ר הועד המקומי קובי אלירז .משם חזרנו בזמן לאחור ,לתל שילה,
סיירנו באתר הארכיאולוגי-תיירותי המתפתח ,ונפגשנו עם ראש המועצה ,מר אבי רואה .רועי סימון ,בן
קיבוץ שדה אליהו ,פרס לפנינו את עיקרי התוכנית הלאומית להתמודדות ופתרון לנוער הגבעות ("הרועה
העברי") ,בעיה חינוכית ,חברתית ,אמונית וביטחונית סבוכה ,המזמינה תמיכה ועזרה .בהמשך צפינו ממשק
אחיה על המרחב החקלאי ,וקינחנו בביקור ובארוחה במרכז המבקרים ביקב פסגות .לאורך כל הדרך
תיבלה תמר אסרף מדריכתנו את הנופים הנפלאים בדברי הסבר מרתקים ,בטוב טעם ובשלווה ,שנתנו
תמונה מקיפה על המציאות ,ועל המורכבות של החיים בארץ בנימין .לא על כל הדברים היו בהכרח
הסכמות נרחבות ,אך ההכרות מקרוב ,השיח המתפתח ועצם הנוכחות ,הם תחילתו של קשר שראוי
להמשיך אותו במעגלים שונים בתנועה.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

