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אתגרים וערכים
בוגרי כיתות ט' של הקיבוץ הדתי ,כ 90 -חבר'ה,
השתתפו השבוע במחנה קיץ באתר צופי של תנועת
'השומר הצעיר' .החבר'ה יצאו לחיות בתנאי שטח ,בנו
במו ידיהם את ה"מיטות" עליהן ישנו ,הכינו אוכל על
מדורות ,עברו בתוך מסלול אתגרי בפארק שנבנה
מחבלים וסנדות ,הלכו בתוך המים נגד כיוון הזרם,
ועוד ועוד אתגרים וחוויות .הדגש במחנה הושם על
הפנמת ערכים תוך כדי עשייה ,ושיחות המתלוות
לעשייה זו בנושאים כמו :חברות והיכולת לסמוך על
חבר ,התגברות על קשיים ועל פחד ,ושיחות ברוח
התנועה .לא פשוט היה לעמוד באתגרים שהציבה
התוכנית אך עם הזמן הלכה וגברה תחושת סיפוק
גדול אצל מארגני המחנה וחניכיו.

הפנמת ערכים תוך עשייה

היכן נבלה הערב?
כ 50 -מבוגרי כיתה י' בקיבוצינו התכנסו בשבת 'נחמו'
בקיבוץ לביא .השבת כולה הוקדשה לעיון בשאלה
"היכן נבלה הערב"? במהלך השבת התקיימו ריקודי
עם כהצעה אלטרנטיבית אל מול תרבות המועדונים,
התקיימו סדנאות שעסקו בסוגיות שנוגעות לתחום
הבילוי ,והרב יהודה גלעד ,רב קיבוץ לביא ,דן עם
החבר'ה בנושאים כמו :האם צריך לינוק רק מן
התרבות יהודית? תרבות של יחד מול תרבות של
לחוד ,ובדיקת סגנונות תרבות שיש בהם בריחה מן
המציאות .השבת היתה מאוד משמעותית .השיחות
וההתלבטויות שליוו את השבת היו מרתקות .היו
רבים שהסכימו לקביעה שעל הנוער לייצר לעצמו
תרבות בילוי אלטרנטיבית ,אך היו גם שחלקו על כך.
ברור כי יש עוד עבודה רבה בנושא ורק עקביות
והתמדה הם שיעשו לאט-לאט את העבודה.

הפנמת ערכים תוך עשייה
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קפה תנועה
מפגש 'קפה תנועה' נוסף ,הרביעי במספר ,התקיים
בקיבוץ שדה אליהו .כ 100 -חברי התנועה מכל קיבוצי
העמק הגיעו למפגש חברים על כוס קפה ועוגה .במהלך
הערב הוקרן סרטו של הבמאי נעם דמסקי 'ארבעה
בנים' ,העוסק במערכות היחסים בין הורים וצעירים
בשנות העשרים-שלושים לחייהם ,שבחרו ללכת בדרך
שונה מהדרך שהתוו להם הוריהם .לאחר הקרנת הסרט
התקיים דיון בהשתתפות הקהל ובמאי הסרט ,ובניצוחו
של הרב אילעאי עופרן מקבוצת יבנה .תודה גדולה
לקיבוץ שדה אליהו על האירוח .אולי זה הנושא הנוגע
לרבים ואולי הרצון למפגש חברי שהביאו רבים מחברי
התנועה להגיע לערב .שמחנו לקבל תגובות טובות ובע"ה
נמשיך בעוד מפגשי 'קפה תנועה' המתוכננים לזמן
הקרוב.

התאגדות

מתכוננים לתשס"א
סמינר הכנה לבנות השרות הלאומי בקבה"ד התקיים
השבוע במדרשת הבנות בעין הנצי"ב .בסמינר השתתפו
 38בנות מרחבי הארץ .רכזת הסמינר והמדריכות
בוגרות השרות הלאומי בקבה"ד ,הכינו תוכנית מגוונת
ועשירה הכוללת סדנאות מקצועיות ,ובהן כלים
ראשוניים להשתלבות הבנות במערכות החינוך
בקיבוצים ובענפים נוספים ,וכן התנסות חווייתית בהווי
המיוחד של הקיבוץ .את הסמינר פתח נחמיה רפל,
בשיחה חשובה על ייחודו של הקבוץ הדתי ועל
האתגרים העומדים בפני התנועה.

הווי מיוחד של הקיבוץ

שבת שלום
לכל היוצאים לחופשה
איחולינו לקיץ נעים ובטוח...

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

