ב"ה י"ג ניסן ,תשע"ה

שלום לכולם,
סמינר יג"ל
בסוף השבוע האחרון התקיים סמינר למסלול יג"ל ,המשותף לקבה"ד ולבני עקיבא שנפתח
בטיול לנחל השופט ,בהדרכתו של זיו כרמל (רכז מחלקת בטחון) ,בדגש על אמונה וחיבור
לטבע .הייתה זו פתיחה טובה לסמינר שעסק במקומו של הקב"ה בעולמנו ,ובמאמצינו
לאמונה ודבקות בה' .במהלך הטיול נחשפו בני שנת השרות לטקסטים שנתנו ביטוי מגוון
להתפעל להרחיב
לנוכחות א-לוקים בעולמנו ,וחידדו את שאלת יכולתנוהכוונה –
ולהרגיש נוכחות זו בחיי היום
כמותית את מס '
יום .המשך הסמינר התקיים בגבעת חביבה ,ובמרכז עמדו סדנאות בתחום האמוני ובחיבור
המתנדבים ולשפר
העשייה ההתנדבותית עם עולמנו הערכי-רוחני.
איכותית את התכנית

סדנאות בתחום האמוני
וחיבור ההתנדבות
לעולם ערכי -רוחני

מסע בין יהדות לדמוקרטיה
קומץ איכותי ומשובח של בני ובנות כיתה י"א יצא לסופשבוע של מסע מרתק בגליל .התארחנו
בקיבוץ המחנכים של השומר הצעיר – פלך ,התווכחנו אל תוך הלילה על גבולות הדמוקרטיה,
על זכויות וחובות ,על דת ומדינה ,על זהות יהודית ועוד .שמחנו להכיר אנשים אידיאליסטיים
שחיים את חייהם "כמו ש"ש ,רק כל הזמן" כהגדרת אחת החניכות ,וגילינו שעל אף
המחלוקות ניתן לקיים דיאלוג .למחרת ,פגשנו קיבוצניק חרדי ב'אור הגנוז' ,שחידד עבורנו את
יסודותיה העמוקים של הדמוקרטיה ביהדות ובפרט של חיים שיתופיים ,ואיתגר את יחסנו
למדינה כדמוקרטיה חילונית .טיילנו בדיר אל אסד ושוחחנו עם ערבים-ישראליים שנקרו

מפגש סוער אך נעים
ופתוח  ,שמעורר חשיבה
על יחסינו לאחר

בדרכנו רגע לאחר הבחירות .היה בהחלט סוער ,אך גם נעים ופתוח .לרבים היה זה מפגש
יחסנו71לערביי ישראל בפרט ,ולָאחר -
מחודשת על
נציגים מ
שפתח את הראש ואת הלב ועורר לחשיבה 62
עיבדנו את החוויות ,העמקנו
לטיולבאוגשום,
בכלל .בשבת נעימה בלביא ,בין שירה סוערת
לשמוע
קיבוצים
הקיבוציתעל
האיומים וגם
בדילמות ,ובחנו את ערכי הדמוקרטיה בתוך על
והדתית .היה משמעותי.
זהותנו
היוזמות היפות
מחלקת הביטחון בחטיבה 7
מח' הבטחון של התנועה יצאה לסיור בחטיבה  7שברמת הגולן ,בהדרכתו של סא"ל יאיר אור,
סמח"ט החטיבה (ובן טירת צבי) .יאיר פרש לפנינו את פעילותה הענפה של החטיבה בכל
קצוות הארץ ולאורך הגבולות .נחשפנו לפעילותה במהלך 'צוק איתן' ,ולהיותה מרכיב מרכזי
בלחימה בעזה .בהמשך נפגשנו ושוחחנו עם חיילי הקיבוץ הדתי המשרתים בחטיבה ,ובהם
קצינים וחיילים בתפקידים שונים .כולם הביעו בפנינו את שביעות רצונם מהשרות ,היחס
והאנשים ביחידה .קינחנו בהסבר על טנק המרכבה – טנק המערכה הטוב בעולם .אנו רואים
בחיל השריון בכלל ,ובחטיבה  7בפרט ,יעד חשוב לגיוס בנינו ,המאפשר שרות משמעותי ,וכן
התקדמות מהירה לתפקידי פיקוד והשפעה .נפעל יחד עם החטיבה לעודד את בני הקיבוץ
הדתי להתגייס למסלול זה.

רואים בחיל השריון יעד
חשוב לגיוס בנינו
ולשירות משמעותי

קיבוץ שער-אוריה
תלמידי כיתות י"ב מבית הספר בקבוצת יבנה עלו על אדמת שלוחות (תודה!) בעמק בית שאן,
והקימו את קיבוץ "שער אוריה" .חנה מאור (שפיר) ,מזכירת הקיבוץ ,פתחה את טקס העלייה
על הקרקע" :אנו מתרגשים ושמחים להקים ולייסד קיבוץ חדש בתנועה ,קיבוץ אשר ערכיו
נעלים ומקודשים .שמירת התורה היא בראש מעייננו ,וכן עבודה יצרנית עם עמל כפיים".
בצהרי יום חמישי ,היום השלישי של הסמינר ,אמר רן צרויה (יבנה) ,מרכז המשק של
הקיבוץ" :יצאנו השבוע לשלוחות בנוכחות גבוהה ,ואנו אחרי שני ימי עבודה קשים וארוכים
ברחבי העמק ,מחכים ליום העבודה האחרון ולשבת משותפת .בטקס העלייה לקרקע דיברתי
על התקווה ומימושה ,התקווה לחיות בחברה שוויונית ,אכפתית וקיבוצית יותר ,ועל היכולת
שלנו להגשים את התקווה במציאות .האספות בקיבוץ ,האכפתיות ,ומעל הכול האווירה
שאנו חשים בקיבוץ הקטן והזמני שלנו ,גורמת להאמין שבאמת אפשר לבנות חברה כזאת,

מתרגשים ושמחים להקים
ולייסד קיבוץ חדש עם
ערכים נעלים ומקודשים

ואולי לא רק לארבעה ימים" .שרה עברון (סעד) ,מנהלת בית הספר ביקשה להוסיף ולהודות
בכתובים לנציג התנועה ,גדעון ישראלי (עיהנ"צ) ,שברך את העולים לקרקע ,ואיחל להם
שידעו להתאים את המעשים לרעיונות ולהגשימם בחיי המעשה ,בסמינר ,ובחיים שיבואו.
ָארץ יִּ ְהיֶה ז ְַרעוֹּ ,דוֹר יְ ָּש ִּרים יְ ב ָֹּרְך.
יישר כוח לצעירים ,עליהם נאמר :גִּ ּבוֹר ּבָּ ֶ
חינוך למיניות בריאה – חינוך לערכים
במפגש השלישי של קורס חינוך למיניות בריאה שוחחנו עם הרב אילעאי עופרן על השיח
ההלכתי סביב מיניות .הרב אילעאי הציע "עשר דיברות" בתחום ,ועודד את המשתתפים
להתכנס לחשיבה ערכית ,על מנת לברר ולהגדיר את סט הערכים שלנו ואת הביטויים
ההלכתיים שלו .בהמשך עמדנו על מתחים הקיימים בתחום ועל הצורך להציב גבולות
הלכתיים ברורים מבלי לקשור בין האיסורים ההלכתיים לבין חוויות סובייקטיביות כמו
מכוער ,רע ועוד .בהמשך קיימנו סדנא משותפת עם עופר בשן ועינת לב ,בה ניסינו לחשוב על
מסרים לבנים ולבנות ,שיח פתוח ,הבנה וכבוד בין המינים בחברה מעורבת ועוד .בחלקו
השלישי של המפגש עסקנו בפגיעות מיניות .שוחחנו על תפקידנו בזיהוי ודיווח ,בחינוך לשפה
והתנהגות ראויים ,ובעיקר ביצירת ערוצי תקשורת .המפגש הרביעי והאחרון לסדרה חשובה
זו עוד לפנינו ,וכן האתגר ליישום הדברים בבית ,במשפחה וכמובן – במערכות החינוך שלנו.

להתכנס לחשיבה ערכית
לבירור סט הערכים שלנו
וביטויו ההלכתיים

חנוכת משרדי הקיבוץ הדתי
שכנים וחברים התקבצו השבוע במשרדים החדשים של מזכירות הקיבוץ הדתי לטקס צנוע
של חנוכת הבית .המשרדים המצויים בתוך מתחם הישיבה הטכנולוגית שבמושב נחלים ,נבנו
על בסיס קרוואנים כמבנים זמניים .צביקי פורת (עלומים) ,שריכז את העבודות ,התכבד
בקביעת מזוזה ,והוסיף דברים ותודות לכל אנשי הביצוע ,מהאדריכל ועד הגנן .מלבד חברי
המזכירות הפעילה ועובדי המשרד השתתפו גם שכנינו לשעבר בדובנוב  :7אנשי הסתדרות
הפועל המזרחי ,וחברי מזכירות 'הבית היהודי' בראשות מזכיר המפלגה ניר אורבך; שכנינו
בנחלים :ח"כ ניסן סלומינסקי וצבי צויבל ,מנכ"ל 'מפעלות הציונות הדתית' ,ואנשי הצוות
שלהם ,וכן חברינו יונתן בשיא ,יו"ר "מהדרין" וראובן קמיל ,מנכ"ל "שדמה" ,שמשרדיהם
מצויים בשכנות למשרדינו .נאחל שהמבנה החדש ,הביתי היפה והנעים ,יהיה תשתית לעבודה
פורה ומשמעותית.
חג פסח כשר ושמח ,שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

צביקי פורת התכבד
בקביעת מזוזה והודה לכל
אנשי הביצוע

