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מפעלי הקיץ של מחלקת הנוער

עיסוק
במורשת
התנועה

מחלקת הנוער נמצאת בימים אלה בשיאה של פעילות .סמינר רודף סמינר,
והיד עוד נטויה:
את הקיץ פתח 'המרוץ לקיבוץ הדתי' ,משחק שכולו עיסוק במורשת
התנועה .האירוח בעין-צורים היה מעל ומעבר לכל דמיון ,והאווירה בין
המשתתפים היתה חברית וטובה .ברכות לילדי סעד שזכו במקום הראשון,
וגם לאלה שהגיעו אחרונים אך ידעו לפרגן ולשמוח.
בסמינר "שש-בש" ,סמינר עבודה לכיתות ח' ,הקימו המשתתפים 'קיבוץ'
על כל המשתמע בכך ,והתנסו בחיים השיתופיים .במהלך הסמינר התקיים
אירוע חינוכי ,מרגש וחשוב .אחד המדריכים )אביעד ספראי,מעלה גלבוע( שם
לב שעל אחד הבתים השייכים לחמולה מוכרת באזור הגוש רוסס הסלוגן:
"ערבים הביתה" .מיד נשלחו הודעות נמרצות לכל הקבוצות שהן מתבקשות
ע"י 'התנועה' )מזכירות הסמינר( לשלוח עובד לנקות את הכתובת .למרות
שהמשמעות היתה פחות "כסף" לקניית הארוחות ,כל הקבוצות נענו לקריאה
ולאחר שיחה עם בעל הבית כוסתה הכתובת בלבן .תודה לבית ספר שדה כפר
עציון שהיה שותף מלא לפעילות בסמינר.
ביום ראשון הקרוב תצא חבורה משלנו להקים יישוב חומה ומגדל במאגר

אירוע חינוכי חשוב ומרגש

ליד עלומים .הציוד נרכש ,אנשי הלוגיסטיקה כבר מוכנים ובע"ה ביום שני
לפנות בוקר המגדל יעמוד על תילו וסביבו חומה .החברים מוזמנים להגיע
להנפת הדגל בזריחה .אחריו עוד מצפים לנו אירועים רבים ,עליהם נדווח
בהמשך.
יישר כח לרזי ,לאביעד ולימור ספראי ,ולמדריכי הסמינרים – בוגרי י"א-י"ב
של התנועה שמובילים את הנוער בנתיבי הגשמה!
הנפת הדגל בזריחה

יום ראשון – יום שבתון
השר סילבן שלום ,המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הגליל והנגב ,זימן
אליו את מזכ"לי ארגוני הפועל המזרחי ,כדי להציג בפנינו את החוק שהוא
מקדם" :סוף שבוע ארוך – שבת-ראשון" .בהקדמתו להסדר המוצע כותב
השר" :ימי המנוחה המקובלים כיום ברוב מדינות העולם הינם שבת וראשון.
הדבר נכון בכל מדינות העולם הנוצרי ,וכן בקרב רוב מדינות אסיה והמזרח
הרחוק )כולל :יפן ,סין ,הודו ,סינגפור ,תאילנד ,פיליפינים ומדינות נוספות(.
ימי מנוחה בשישי ובשבת מקובלים בעיקר בעולם הערבי והמוסלמי ,וגם בו
ישנן מדינות רבות בהן ימי המנוחה הן שבת וראשון )טורקיה ,מרוקו,
אינדונזיה ,תוניסיה ,פקיסטן ומלזיה( ".פעילותו של השר מתקבלת ברצון ע"י
ציבור שומרי השבת ,ואין צורך להכביר מילים בהצגת האפשרויות שהמהלך
פותח בפנינו בתחומי המסחר ,התרבות והספורט.

ציבור שומרי שבת מקבל ברצון

סוללים כבישים בנגב
בבארות יצחק שבנגב החלה קק"ל לסלול את דרכי ההגעה אל המגדל .ב"יום
הקרב" ,ח' בתמוז ,נסעו על הדרכים המתחדשות חברי צוות ההיגוי ונציגי
מזכירות עלומים ,ולמרגלות מגדל המים קיבלו הסבר מפי עופר יוגב ,מנהל
מרחב הדרום במועצה לשימור אתרים ,על העבודה המקצועית שנעשתה
בשימורו .את החלק השני של הפגישה ,במועדון לחבר של עלומים ,פתח
האדריכל דורון שגב .דורון סקר את התוכניות לפיתוח הסביבה הקרובה למגדל
– מערכת שבילים ,מקומות ישיבה ושלטי הסבר והנצחה .בהמשך הוצגו
התוכניות המפורטות להסבת הקומה העליונה של "הבית המשולש" כאולם דו-
תכליתי ,שיאפשר מחד פעילות הדרכה ,הנצחה ומורשת של קיבוץ בארות יצחק
שבנגב ,ומאידך פעילות לימודית-חינוכית שוטפת של באי "האירוח הכפרי".

נעשתה עבודת שימור
מקצועית

המזכירות הפעילה מחדשת את הביקורים בקיבוצים
בשנתיים האחרונות ביקרה המזכירות הפעילה בכל קיבוצי התנועה במסגרת
מפגשי "מטה מול מטה" .במהלך הביקורים נפגשו חברי המזכירות הפעילה לא
רק עם ההנהגה המקומית אלא גם עם ציבור חברים רחב ומגוון .בימים
האחרונים גובשה ע"י אגף החברה תוכנית עבודה לסבב נוסף של ביקורים,
כשהמטרה המרכזית שהוצבה היא לפגוש את ציבור החברים ,ללמוד מקרוב
מה מעסיק אותם ולסייע ככל האפשר בתחומים הנדרשים לסיוע .הביקור
הראשון בסבב השני מתוכנן לשבוע הבא בניר עציון ,שם תיפגש המזכירות
הפעילה עם החברים וההנהגה לדון על הצטרפותם לקיבוץ הדתי.

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

