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שלום לכולם,

-

מפגש עורכי עלונים
 10עורכי עלונים התקבצו השבוע בבארות יצחק למפגש שני ,אותו הנחתה תמי כץ-לס .בפגישה
ניסו העורכים לברר יחד את מטרותיו של העלון הפנימי ,נגעו בסוגיות ה 'אני מאמין' של כל
עורך בנושאים כמו שאלת הכתיבה האנונימית ,השימוש בסכין העריכה ,ועוד .במהלך הפגישה
הציגה הילה אונא (שדה אליהו) עורכת 'שיבולת' ,את העלון המקומי על כל מרכיביו .לסיום נגעה
תמי ,מנחת הפורום ,בסוגיית גיוס כותבים ,והתקיים מפגש קצר עם מיכל ברמן (בארות יצחק),
גרפיקאית במקצועה ,שנתנה לעורכים כמה 'טיפים' בנושא עיצוב העיתון .אין ספק שפורום
עורכי העלונים המתגבש יכול להוות קבוצת למידה ,העשרה ותמיכה משמעותיים ,ומכאן נשלחת
הזמנה לעורכים נוספים להצטרף למפגשים הבאים.

קבוצת
למידה
משמעותית

ביקור במכינת "עֹצֶ ם"
זיו כרמל – רכז מחלקת הביטחון ,הרב דוד בן-זזון – רב יג"ל ,ונחמיה רפל – מזכ"ל התנועה,
ערכו השבוע ביקור במכינת "ע ֶֹצם" ,שעברה לפני שבועות אחדים ממשכנה הזמני במושב יתד –
לישוב נווה ,ההולך ונבנה עבור מפוני/מגורשי גוש קטיף .לאחר דברי התורה והפתיחה של
נחמיה ,ולאחר שהתלמידים שיבחו את הקרקע הקיבוצית-דתית עליה גדלו ,הם אמרו" :בתיכון
יש לו"ז צפוף ועל הקיר תלויה רשימת מבחנים שעליך לעמוד בהם ,ולעומת זאת במכינה אתה
יכול ללמוד בנחת עד שאתה מבין"; "במכינת עֹצם יש מיגוון רחב של שיעורים ,ומבחר גדול של
רבנים מצויינים ,ואתה יכול ללמוד היכן שאתה רוצה ולשמוע שיעור ממי שאתה רוצה"; "כאן
מי שהולך ללמוד או להתפלל – עושה זאת מרצון ולא מהכרח" 11 .מתוך  11בני הקבה"ד
הלומדים כיום במכינה במחזורים שונים נכחו במפגש ,ויצאנו בתחושה של ציפייה הדדית
למפגשים נוספים.

ציפייה הדדית לעוד
מפגשים

גרעין יונתן בעלומים
בדרכנו צפונה ממכינת ע ֶֹצם זכינו לפגוש גם את חברי גרעין יונתן ,העושה את צעדיו הראשונים
בקיבוץ עלומים .חברי הגרעין 20 ,בנים ובנות ,מחלקים את זמנם בין עבודה בענפי המשק,
התנדבות בנתיבות ושיעורים בבית המדרש שבעלומים ,על פי תכנית שחברי הגרעין התאימו
לעצמם .את הגרעין מלווים אמיתי פורת (כפר עציון) הרב דוד בן זזון (עין צורים) ,שיר וינשטיין
(עלומים) ,והמקשרות הן עדי מוגיל וצורית אברהם מעלומים .חברי הגרעין אחראים באופן מלא
לפעילותם בכל המישורים ,ובהנחיית הצוות החינוכי הם לומדים כיצד לממש את האחריות הזו.
שביעות הרצון הגדולה של חברי הקיבוץ ושל חברי הגרעין מביאה אותנו לפתיחת תהליך גיוס
של גרעין חדש מקרב לומדי י"ב תשע"ב ברחבי הארץ.

לומדים לממש
אחריות

קול באשה תקווה
ביום שישי שעבר ,במקביל לשלושה מוקדים בערים הגדולות ,התכנסו כעשרים נשים מקיבוצי
הקבה"ד על הדשא בשדה אליהו למחות בשיר (או לשיר במחאה .)...מדווחת הילה אונא (שדה
אליהו) ,מרכזת "אשה בתנועה":
האירוע הארצי אורגן כתגובה למקרים רבים אשר מחזקים את התופעה של הדרת נשים
מהמרחב הציבורי במדינת ישראל ,ואנחנו הצטרפנו כדי להזדהות וכדי להעביר את המסר שיש
דרך דתית אחרת – דרך אשר לא רק מדגישה את ההחמרות וההקפדות בין אדם למקום
(שרובן תורה שבעל פה) ,אלא מתחשבת בשיקולים נוספים ,הקשורים לכבוד ,לזכויות ולשוויון
בין אדם לחברו (המתבססים על מצוות מדאורייתא) .התחלנו את המפגש בדיווח אקטואלי,
המשכנו ב"פרשת השבוע" – בה מצאנו דמויות שלא נרתעות מלהשמיע את קולן גם במציאות
מורכבת – וסיימנו בשירה בציבור .בין לבין התפתחה שיחה מעניינת .דיברנו על כך שבמציאות
הנוכחית במדינת ישראל ,כאשר כל צד מקצין בדעותיו ובביטויים המעשיים שלהן (לפעמים,
כתגובה לצד השני – )...יש מקום שהקיבוץ הדתי ישמיע יותר את קולו ,ויהווה בדרכו דוגמה
לקשר וגשר ולעבודת ה' שאינה מנותקת מהמציאות .דיברנו על כך שב"ה בקהילות שלנו כמעט
ואין הדרת נשים ,אך איננו יכולות להתעלם ממה שקורה סביבנו ,מה גם שהאווירה מחלחלת
ומשפיעה  ...דיברנו על כך שבצד הדרישות לשוויון ולקידום ,עלינו ,הנשים ,ליזום ולקחת
אחריות .מצד אחד – להגיב ,לא לוותר ,לפעול .
כך שתמיד יקחו אותנו בחשבון כמובן מאליו,
ומצד שני – לא להתבייש ,לא להיכנע לנורמות ,ולהשמיע את קולנו בכל התחומים ובפני כל
הקהלים .דיברנו גם על כך שזה איננו מאבק נשי ,אלא מאבק אנושי ,ויש צורך לחשוב איך
מעוררים מּודעּות ומגייסים את כל האוכלוסייה כדי למנוע חסימה והשתקה של  00%ממנה ...
בהתחזקות הדדית ובתפילה שרנו את הבית האחרון (לעת עתה):

לא מאבק נשי

מאבק אנושי


מה לעשות
זוהי ארצנו היחידה
עוד יהיה טוב ואין
זו ,אין זו אגדה
ועוד נזכה לראות
זריחה של יום בהיר
ולכן אנחנו
ממשיכות לשיר



שבתות תנועה
השבת ,פרשת חיי שרה ,תשבות בצפת הקבוצה הראשונה של חברי הקבה"ד שנרשמה השנה
ל"שבתות עיון ונופש של הקיבוץ הדתי" .המלון כולו ,על כל חדריו ,יאוייש רק על ידינו,
ובעז"ה ,באווירה חברית טובה (ובתקווה למזג אוויר מסביר פנים) נשמע על צפת וצפונותיה,
נסייר ברחובותיה ,נתפלל בבתי כנסיותיה ,ונלמד על צמיחתה כעיר הקבלה .גם לשבת וישב,
במלון "אשל השומרון" שבאריאל ,לא נשארו חדרים פנויים .אם יהיה ביקוש נוסף – נעמול על
ארגון שבתות נוספות של "עיון ונופש".

לא נשארו
חדרים פנויים

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

