בס"ד

שלום לכולם,

-

נוער ודור המשך

י"ז בתמוז

חודש יולי הסתיים ויחד עימו הסתיים לו בהצלחה יתרה "הקיץ התנועתי" –  8פעילויות נוער
רבות משתתפים וארוכות בימים :מחנה עבודה סביב ערכי השיתוף והשוויון ,המירוץ לקיבוץ
הדתי ,התנסות ראשונה בהקמת "חומה ומגדל" ,כנס נוער בנושא כלכלה וחברה ,ומסע בין
עולמות ומחנה "בתוך הזרם ונגדו" .לחלק מהפרוייקטים קדמו פעילויות הכנה של צוותי
מדריכים מקרב בני הנוער ,ואף הן עמדו בפני עצמן מבחינת מטרתן החינוכית .בזמן שהאבק

בתוך הזרם ונגדו

שוקע והתרועות שוכחות ,נוכל להיווכח שבני הנוער שהשתתפו בפעילויות:


מפונקים קצת פחות.



מתנהגים קצת יותר בבגרות ואחריות.



סגורים קצת פחות לעולמות אחרים ולהתרחשויות הסובבות אותנו.



מכירים קצת יותר חברים ושותפים לדרך מקיבוצים מקבילים.



יודעים קצת יותר "מהיכן באו" וקצת יותר "לאן נלך".



חשים קצת יותר זיקה לתנועה ולקיבוץ.



אוהבים קצת יותר את הבית ואת הדרך.

מחנה עבודה

ייתכן שהשתדכו כמה שידוכים וגם זה דבר לא מבוטל בימינו ...
נוכל רק לומר לאלו שלא השתתפו – נשמח לראותכם בעתיד יחד עמנו ,מנסים לחדש ולהתחדש.
ולכולם ,ניפגש בעז"ה בסמינרי החורף!
ימי העיון בתנ"ך
ימי העיון בתנ"ך ,בארגונה של מכללת הרצוג שבאלון שבות ,התקיימו השבוע בפעם העשרים!
מימי עיון בודדים לאנשים בודדים ,הפכו ימי העיון לאירוע המוני :אלפי חובבי תנ"ך ואנשי
הוראה ,מבוגרים וצעירים ,מגיעים מכל הארץ לקמפוס ישיבת הר-עציון כדי ללמוד תנ"ך,
ולהתבשם מהאווירה הייחודית השורה במקום במשך  5ימים קסומים .שמחנו לראות בכל
הימים ובכל השיעורים את אנשי הקיבוץ הדתי ,כאלה שמתכננים את חופשתם השנתית לפי לוח
הזמנים של ימי העיון בצד כאלה שהגיעו השנה בפעם הראשונה ליום אחד .כולם מבורכים,
ועליהם ייאמר :אשרי העם שככה לו!
מבוגרים וצעירים מכל הארץ

הכנס השיתופי השנתי
'שירת חיינו' – הקיבוץ הדתי מארח בקיבוץ לביא את כנס המטה השיתופי השנתי שיתקיים
בעז"ה ביום חמישי כ"ג באלול ( ,)99.2.9.22שבוע לפני ראש השנה תשע"ב הבעל"ט .מתכונת
הכנס שונה הפעם והיא מבטיחה עניין לכל משתתף :בצד סדנאות ,חוגים ושיחות,
תתקיימנה תערוכות ותצוגות ,יהיו סיורים ויוקרנו סרטים ,ובסוף היום – על במה במדשאה
הגדולה של קיבוץ לביא ,תופיע להקת הגרובטרון .שריינו לעצמכם את התאריך ובואו
בהמוניכם ,גברים נשים וטף ,חברי לביא ישמחו לבואכם!

מובטח עניין לכל משתתף

לחיות על חשבונם של אחרים?!
כך כתב רזי לצעירים :עורו עורו ,צעירים – יושבי בית המדרש ,עובדי כפיים ויושבי קרנות!
הארץ רועשת וגועשת ואנו יושבים בטל?! בואו כולם לערב סיור ועיון שיוציא את כולנו
משלוותנו! גררו איתכם את חבריכם האדישים ,כי קיבוץ – אפשר לעשות רק עם שותפים
אכפתיים! בתוכנית :שיחה עם אודי ליאון ,סיור מאלף בחצר האחורית של ישראל :דרום
ת"א .הערב יסתיים בביקור במרכז המחאה החברתית ברח' רוטשילד בת"א ,שם גם
תתקיים שיחתו של הרב יהודה גלעד .לא חייבים להזדהות באופן מלא ,אך חייבים להכיר,
לבדוק ,להתלבט יחדיו ולצאת מהקונכיות של כולנו .מי שלא יהיה שם איתנו – באמת לא
מבין מה קורה במדינה שלנו!! יום ראשון הקרוב ,נפגשים בשעה  23:7.בבארות יצחק .אשרו
השתתפותכם עוד היום אצל אנשי הקשר בקיבוצים ,או אצל רכזי ועדות צעירים .מיועד
לבוגרי צבא עד  .-/+ 0.לא תיבדקנה ת.ז .בכניסה!
יומן תנועתי – יום אחד בחיי הקבה"ד – פעילות יום ראשון ז' אב:

 .2יום עיון של מחנכות הגיל הרך ,בקיבוץ עלומים

עורו עורו!!!

יום ראשון ז'
אב8/7 ,
עלומים /עין
הנצי"ב /תל
אביב /בארות
יצחק

 .9כינוס ראשון של יג"ל מתנדבי תשע"ב ,במדרשת עין הנצי"ב
 .7עיון וסיור  -הצעירים בדרום תל-אביב ובמאהל המחאה החברתית

?????????????
?????

 .0פגישת עורכי עלונים ,בבארות יצחק
הפגנת הרפתנים

כך כתב רזי לצעירים :הפגנת הרפתנים

 -מחר ,רביעי אחה"צ ,תתקיים הפגנת רפתנים בת"א.

המאבק אינו על ליטרת הבשר שאנו צריכים להרוויח כדי לשמור על רמת החיים שלנו ,אלא על ערכי
ההתיישבות כולם :על האפשרות להתפרנס בכבוד ,על האפשרות לגור בפריפריה ,על החשיבות שבפיזור
האוכלוסייה ברחבי הארץ ,על ירוק בעיניים ,על חיזוק תוצרת כחול-לבן ,על הזכות והחשיבות לחיות חיים
כפריים ,על ערך היצירה העצמית ועל העצמאות היצרנית של החברה הישראלית כולה.

אפשרות להתפרנס בכבוד

שורות אלה נכתבות לפני ההפגנה ,ואנו מודעים לכך שהמאמץ הפוליטי שלנו התחיל לפניה
ויסתיים הרבה אחריה!

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

