ב"ה ,ב' שבט תשע"ה

שלום לכולם,

הוועידה עולמית ה -י"ג
"בני עקיבא – התנועה עולמית" ערכה בסוף השבוע שעבר את וועידתה ה -י"ג .באירוע הפתיחה
המדהים שנערך באולם הגדול של תיאטרון ירושלים נצפו לא מעט חברי הקיבוץ הדתי ,שהם
בעצמם בוגרי התנועה ברחבי העולם .לאחר האירוע החגיגי עברו כ 120 -צירי הוועידה ,שהגיעו
מסניפי התנועה ברחבי העולם ,למחנה "נס הרים" של קק"ל ,ובו התקיים סמינר חינוכי תחת
הכותרת" :אביב תנועתי" .התנועה שהגיעה לגבורות היא תנועה של צעירים ,והוועידה נתפסה
כהזדמנות ללמוד וללמד כיצד מתחדשים המסרים הרעיוניים וכיצד מרעננים את הפעילות
השוטפת .ביום שישי בבוקר פתח נחמיה רפל ,בתפקידו כיו"ר המזכירות המורחבת של בנ"ע עולמי,
את החלק הפורמלי של הוועידה ,שבו נתקבלו החלטות ,חשובות יותר וחשובות פחות .את השבת
עשתה הוועידה בשלומי ,והיתה זו התרוממות רוח בבחינת "מעין עולם הבא יום שבת מנוחה".
מפגש מרכזי וועדות חברים/פרט
בשבוע שעבר התקיים מפגש מרכזי ועדות חברים בקיבוצים .מדווח אמיתי פורת ,מרכז אגף חברה
בתנועה :במפגש שהתקיים בבארות יצחק ,עסקנו בין השאר ,בממשקים של ועדות חברים עם
הטיפול בגיל השלישי ,ובענייני רווחה בכלל .במהלך היום למדנו שברוב הקיבוצים נושא הגיל
השלישי מוגדר באופן נפרד ובאחריות של צוות או ועדה אחרים .כמו כן הועלתה סוגיה משותפת
לקיבוצים רבים – המתח בין תחושת האמפטיה והאחריות הקהילתית כלפי הגיל השלישי ,לבין
המחוייבות האישית המשפחתית .במפגש נוכחנו כי על הציר קיבוץ שיתופי – קיבוץ מופרט,
האחריות הקהילתית והסולידריות כלפי הגיל השלישי (גם בקיבוץ המופרט) נשמרת והיחס לוותיקי
הישוב תופס מקום משמעותי בתעודת הזהות הקיבוצית .גם בציר הקיבוצים הצעירים בהם הגיל
השלישי עדיין בחיתוליו ,נלמד הנושא לקראת כניסתם של ראשוני החברים לקטגוריית 'הגיל
השלישי' .בהמשך היום התמקדנו בהגדרות התפקיד השונות של ועדות החברים ,בייעוד שלהן,
בתחומי האחריות שלהן ,וניסינו לברר כיצד מגדירים הצלחה בתחומי הפרט .בסיום היום דנו קצת
בנהלי שגרת עבודה של ועדות חברים ושיתפנו אחד את השני ברעיונות ליוזמות מטעם ועדת חברים.
המפגש ,הדיון ולמידת העמיתים היו משמעותיים ,חשובים ומועילים.

סמינר שלום
את סמינר כיתות ט' בנושא השלום ,פתחה לימור ספראי ,מנהלת מחלקת 'דור צעיר' בתנועה
במילים אלו" :בשיח הציבורי הישראלי התקבעה תודעה שערך השלום שייך למפלגות ותנועות מצד
מסוים של המפה הפוליטית ,בצד השמאלי ניכסו את השלום לעצמם ואילו בצד הימני של המפה יש
שוויתרו עליו והפכו אותו לחזון אחרית הימים או אף למילת גנאי" .הסמינר התקיים בסופשבוע
האחרון במרכז הרצוג שבקיבוץ עין צורים והשתתפו בו כ 80 -תלמידים מקיבוצי התנועה.
המשתתפים ,שלרוב נחשפים לנושא דרך כלי התקשורת ,יכלו להיפגש ולשוחח באופן בלתי אמצעי
עם אנשי ציבור ופעילים – יהודים וערבים .בין השאר הופיעו יצחק פרנקנטל ,מייסד פורום
המשפחות השכולות היהודי-פלשתינאי; הדסה פרומן ,אלמנתו של הרב מנחם פרומן ז"ל שממשיכה
את דרכו; עלי אבו עוואד מבית עומאר ,ופלשתינאים נוספים .הדגש היה על היכולת של האמונה
הדתית להיות גורם מגשר בין העמים .הדיונים בסמינר היו בחלקם סוערים ,וחניכים הביעו את
ספקותיהם על היכולת להגיע לשלום בהעדר רוב פלשתינאי שיתמוך בכך .עם פרסום הידיעה על
קיומו של הסמינר גילו בו כלי התקשורת עניין (כנראה בשל הצירוף הלא מקובל – נוער דתי ושלום)
וביקשו לשמוע פרטים על היוזמה.
סמינר השלום פתח את סדרת סמינרי החורף של התנועה ובסופי השבוע הבאים יערכו סמינר כיתות
י' בנושא כלכלה וחברה ,מסע יהדות ודמוקרטיה של כיתות י"א וסמינר "חברה שלמה" לתלמידי
כיתות י" .אכן ,חורף סוער ומבורך.
הישרדות יונתן
"סוד יופיו של המדבר שהוא צופן אי שם בחובו מקור מים חיים" (הנסיך הקטן) .מכינת יונתן
נמצאת בימים אלה בסדרת הישרדות בערבה 27 .חברי המכינה (כולל הפצועים והחולים שלא
וויתרו והצטרפו ,גם אם לחלק מהשבוע) ,שוהים בשטח שבין נחל נקרות בואכה דרך הבשמים ועד
לתחנת דרכים נבטית עתיקה – מואה .הסדרה מסתיימת בישוב ספיר ובמהלכה מתקדמת החבורה
בשטח המדברי ,לעיתים בחוליות קטנות ולעיתים בבודדים .עליהם להתמודד עם תנאי השטח –
אוכל קל ובצמצום ,מיעוט מים (על מנת לעמוד בכך עליהם לאסוף מים מהשטח) ,ובעיקר עם
היכולת לנווט בשטח המדברי ,תחום שעובדים עליו במכינה כבר מתחילת השנה .התנועה בחוליות
בנות  4-5אנשים למשך ארבעה ימים תמימים מזמנת גם התמודדות עם קושי אישי וקבוצתי
ומייצרת הרבה הזדמנויות חינוכיות ,יוצרת דינמיקה שונה משגרת יומם במכינה ,מעמיקה
ומחברת .שבוע ההישרדות נחשב במכינה לשבוע משמעותי ומיוחד למרות הקושי שהוא מזמן!!!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

